
  

  
 
 
 
 
 

 
 

 


 

 
 

  ازميـاني عيد أمحد احلـأم
 


 

 
 

 

 
 

 
 

 
 





 

    

]١٤:نالرمح[
 



 

 

 
- أ  -

 دور المفاھیم التشكیلیة المعاصرة في تطور التشكیل الخزفي

  ملخص البحث
 .ر التشكيل اخلزيف ُّة يف تطوِعارصُ دور املفاهيم التشكيلية امل:عنوان البحث
 . أماين عيد أمحد احلازمي :اسم الباحثة

 :استهدف البحث ما ييل: أهداف البحث      
 .م مضمون العمل اخلزيفْهَمكن أن تساعد الفنان واملتذوق عىل فُ ي، والتيت عىل العمل اخلزيفَرَّثَف عىل املفاهيم التشكيلية املعارصة التي أُّ التعر-١
 .ي التشكيل اخلزيفِرْثُات وصياغات جديدة تَّتقنيىل حلول وإل ُّة للتوصِ االستفادة من املفاهيم التشكيلية املعارص-٢
 مجاليـة ٍل إىل مفاهيم وقـيمُّ من خالهلا التوصُنِمكُالتي ي و، حتديد بعض املفاهيم واألساليب والعنارص والعوامل املؤثرة يف التشكيل اخلزيف املعارص-٣

 .جديدة
ْت الباحثة املنهج الوصفي القائم عىل مجَاستخدم :منهج البحث  لبنـاء اإلطـار النظـري ؛ع املعلومات والبيانـات مـن املراجـع واملـصادر ذات العالقـةَ

ً اخلزفية املعارصة عامليا وعربيا وحمليااملنهج التحلييل لدراسة حمتوى نامذج خمتارة من األعامل و،للبحث ً ً. 
 :وجاءت ابرز نتائج البحث كالتايل

ان االستفادة من املفاهيم التشكيلية املعارصة ودورها يف تطور التشكيل اخلزيف الناجتة عن االجتاهات الفنيـة احلديثـة ال يمكـن ان يـتم مـن خـالل -١
 وذلـك لثرائهـا التـشكييل مـن حيـث املعرفـة ،ية والتحليلية واكتشاف الفكر الفلسفي هلذه االجتاهاتالرؤية العابرة وانام يتم من خالل الدراسة العلم

 .االسلوبية والتقنية والبنائية  والتنوع اهلائل يف األفكار والقيم التشكيلية والتعبريية
يـث التقـدم اهلائـل يف الوسـائط التكنولوجيـة والتقنيـات  تطور املفاهيم التشكيلية  ودورها يف اثراء التشكيل اخلزيف وخاصة يف العرص احلديث ح-٢

املستحدثة التي اتاحت للفنان فرصة التعبري عن مفاهيمة وأفكاره ومضامينه وترمجتها يف صورة تشكيلية مجالية يمكن مـن خالهلـا تفاعـل احلـضارات 
 .اإلنسانية العاملية

ثورة من خالل الفكر القائم ورسعة التحول التي أدخلـت سـامت غـري متوقعـة يف بنيـة اوجد العرص احلديث بمنجزاته العلمية والصناعية والفنية -٣
وما ترتب عليها من حيث اإلنتاج يف العديد مـن املجـاالت وخـصوصا جمـال ، البناء والتشكيلمفاهيم يف العمل الفني وصيغة الطرح والتغري املستمر 

 .اخلزف
 :وجاءت ابرز توصيات البحث كالتايل

هتامم والتعرف عىل االجتاهات الفنية احلديثة التي كان هلا األثر األكرب يف صياغة وتكوين املفـاهيم التـشكيلية املعـارصة ودورهـا يف تطـور  زيادة اال-١
 .التشكيل اخلزيف ملا هلا من تأثري يف زيادة اإلدراك والتذوق لتلك االجتاهات وبالتايل زيادة احلصيلة الفنية عند املتلقي والفنان

مهية تنمية الرؤية الفنية التحليلية ودقة املالحظة يف إدراك املفاهيم التشكيلية املعارصة الناجتة عن االجتاهات الفنية احلديثة وما هبا مـن قـيم مجاليـة  أ-٢
 . للفنانفكر التشكييلالوتعبريية خمتلفة واالستفادة منها يف استحداث تشكيالت مجالية جديدة بام خيدم النهج التقدمي املعارص وبام يتوافق مع 

 معـارصة  مواكبة حركة التقدم العلمي والتكنولوجي وإمكانية االستفادة منها يف الفن التشكييل وخاصة جمال فـن اخلـزف وإنتـاج أعـامل خزفيـة-٣
التقليدية ومن ثـم  بنية الشكل َّغريتتساعد عىل جتدد الفكر واملعاجلات التي تتآلف وتكنولوجيا العرص للوصول إىل أفكار أخرى جديدة  

 . التي ظهرت يف العرص احلديثالفنية والتشكيليةإعادة الرتكيب بام يتوافق ومعطيات التغريات 
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Research Summary 
 

Title of the research: The Role of the Contemporary Formation Concepts in the Development 
of the ceramic Formalization . 
Name of the researcher: Amany  Eeed Ahmed Al-Hazemy   
The objects of the research: the research aimed the following: 
1. To know the contemporary formalization concepts which affected on the ceramic work. 
They can help the artist and tester to understand the content of the ceramic work . 
2. Making use of the contemporary formalization concepts to reach at new solutions, 
techniques, and formula that enrich the ceramic formalization. 
3. To determine some concepts, styles, elements, and factors which are effective in the 
contemporary ceramic formalization.and by which we can reach to new aesthetical  concepts 
and values. 

The curriculum of the research: 
The researcher used the descriptive method which depends on collecting information and data  
from related references and sources to build the theoretical frame of the research. The analytic  
method was used to study the content of the selected models of the contemporary ceramic works   
internationally and in the Arab and Local Square in order to reach to the results . 

The most preeminent results are as follows: 
1. making use of the contemporary formalization concepts and its role in the development 
of the ceramic formalization results from the new artistic directions can't be done by an 
accidental vision but it only can be done through scientific and analytic study. Also, it can be 
done through discovering the philosophical thought of these directions because of its enrichment 
of formalization from the stylistic, technical, and formative knowledge in addition to the huge 
diversity in ideas and the formalization and expressive values 
2. The development of  the formalization concepts and its role in enriching the ceramic 
formation especially in the modern age where the huge progress in the technological devices 
and the invented techniques which enable the artist the chance of expressing his concepts ,ideas, 
contents and translate them in a formative and aesthetical picture by which the international 
humane civilization can interact. 
3. The modern age caused ,by its scientific , industrial, and artistic achievements, a 
revolution through the thought and the speed of change which inserted unexpected 
characteristics in the structure of artistic work and the formula of the presentation and the 
continuous change of the concepts and what results from the quantitative  production in a lot of 
fields especially the ceramics field . 
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The preeminent recommendations are as follows: 
1. The increasing of the interest and knowing of the modern artistic directions which had a 
great effect in the formation and making of the contemporary formalization concepts and its role 
in the development of the ceramic formation as it has an effect in increasing the realization. 
tasting of theses directions and so the increasing of the artistic outcome for the receiver and the 
artist . 
2. The importance of the development of the analytical artistic vision and the accuracy of 
the noting in realizing the contemporary formalization concepts which result from the modern 
artistic directions with its diverse and different aesthetical and expressive values. Also, to make 
use of them in inventing  new aesthetical collection that serve the contemporary progressive 
way and to accommodate with the stylistic stage of the contemporary arts . 
3. To be update with the scientific and technological progress movement and the 
possibility of making use of it in the formalization art especially in the ceramics field and 
producing contemporary ceramic works that help in renewing the thought and modifications that 
are accommodated with the technology of the age to reach to other new ideas to beak the 
traditional formation structure ,hence , the re-formation must be accommodated with the facts of 
the philosophical and expressive changes which appeared in the modern age . 
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  اإلهداء
 ..ًجرع الكأس فارغا ليسقيني قطرة حبإىل من 

 ..إىل من حصد األشواك عن دريب ليمهد يل طريق العلم .. ّإىل من كلت أنامله ليقدم يل حلظة سعادة
    ..إىل من أمحل أسمه بكل افتخار. .إىل من علمني العطاء بدون انتظار .. ىل من كلله اهللا باهليبة والوقارإ

 ..ً لريى ثامرا قد حان قطافها بعد طول انتظار أرجو من اهللا أن يمد يف عمره
 ..والدي العزيز

 إىل بسمة احلياة ورس الوجود .. إىل معنى احلب وإىل معنى احلنان والتفاين .. إىل مالكي يف احلياة 
 ..إىل من كان دعائها رس نجاحي وحناهنا بلسم جراحي 

 ..أمي احلبيبة
 .. شموع متقدة تنري حيايت إىل.. إىل من تطلعوا لنجاحي بنظرات األمل

 ..وبرفقتهم يف دروب احلياة رست.. إىل من معهم سعدت
 ..إىل من بوجودهم أكتسب قوة وحمبة ال حدود هلا 

 ..إىل من عرفت معهم معنى احلياة 
 إخويت
 . القبول والرضانالي صادقة بأن ةيأمن..اهدي هذا اجلهد  عيللجم

 الباحثة
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  الشكر والتقدير

 = > ; : 9 :القائـل يف كتابـه  إحسانه، والشكر له عىل توفيقه وامتنانه،احلمد هللا عىل
> ? @ A B   ]١٥:األحقاف[.  

 . وعىل آله أمجعني،نا حممدِّ نبيوالصالة والسالم عىل
  :دْعَوب

َّيلَ ع اهللاَُّنَ مْنَفبعد أ ً أهله عرفانا  إىلَ الفضلَِدنْسُ أْ فإنني أجد من الواجب أن؛ هذا اجلهد املتواضعام بإمتَ
َّوامتنانا، فأتقد  . معقل املعرفة وحمفل العلم وقاطرة التنمية،م بوافر الشكر والتقدير جلامعة أم القرىً

الـذي  رملـي فـريق حممـد  امحـدسـعادة الـدكتور عاء ُّشـكر بالـدأ و، بالوفاءَرُذكأن أ َّي إالِنُعَسَ اليكام
 اهللا عـىل َدْعـَني بِعـُ املَمْعـِ والـذي كـان يل ن،فةِّة املـرش هذه الرسالة وإخراجها هبـذه الـصوربمتابعةأسعدين 

 . كل اخلريني اهللا عُهَ فأثاب؛ه وسديد توجيهه ونصحهِقُلُن خْسُ وح، صدرهِةَعِِسه لُرُشكأكام  ،نجازهاإ
سعادة الـدكتور و،  أمرية عبدالرمحن منريالدينالدكتورة سعادة شني ِناقُجنة املَِل لٌموصولوشكري وعرفاين 

ى َنـِح واملالحظـات التـي ال غْصُّم بإبداء النُّالذين تفضلوا بمناقشة هذه الرسالة والتكر ،سهيل سامل احلربـي
 . عن التقدير املحفوف بالعرفانِّصدق الدعوات التي تعربأم مني ُكَ فل؛عنها

لـدعاء، وأرسيت  منهام وافر االهتامم وصـادق اُتِْل حيث ن؛َّيَالدَِو عظيم شكري وجزيل امتناين لمِّوأقد
 وحظيـت مـنهم ،ًوا جهـدا يف تـوفري اجلـو املناسـبَلْأَ يـْ الـذين مل؛ وخايل األستاذ سعود احلـازمي،العزيزة

 . هذا العملز توفيق اهللا من إنجاَي بعدَِننَّكَبالتشجيع الدائم والدعم املستمر طوال فرتة الدراسة مما م
 واالمتنان إىل صاحب األيادي البيـضاء النبيلـة املعطـاءة زجي بالغ الشكرُ أْني يف هذا املقام أنُ يفوتوال

َّونصائح مجم يل تسهيالت َّ والذي قد؛العبيدي حممد سعادة الدكتور  الـسديد ِهِ وأوالين رعاية خاصـة برأيـةَ
 .ِّريوفكره الن
يـق اهللا، ن توفِت هذه الدراسة ما أطمح إليه، وما ينال رضا أساتذيت الكرام فـذاك مـَقَّقَ حْفإن: ًوأخريا

 .وإن كان هناك قصور فذاك من طبع البرش
  . يبارك جهود اجلميعْ أن-َّ وجلَّعز- املوىل ُأسأل

 وعـىل آلـه ،اهللا األمـني  عـىل حممـد بـن عبـدوالسالم، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة
 . ويل التوفيقواهللا، وصحبه أمجعني

 الباحثة
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  فهرس الصور واألشكال
 الصفحة اسم الشكل رقم الشكل

 الوسائط الفنان فيه استخدم ومعدن وزجاج خزف،جتميعي عمل )١(شكل
 الفن أساليب أهم أحد،الفكرة مجال إلظهار التشكيلية
 .)غروبر جريدا( »GERDA GRUBER« :اسم لفنان.املفاهيمي

٣١ 

.    احلداثـة مابعـد لفنـون التجريبـي االجتـاه يوضح،جتميعي  نحت )٢(شكل
 )  .   باسل السعدي: (اسم الفنان

٣١ 

 يوضح ،بواخلش واألسالك، احلديد، أنابيب من تركيبي عمل )٣(شكل
: اسم الفنان. احلداثة مابعد لفنون التجريبي الفنان اجتاه

»Alexander Calder«) ألكسندر كالدر.( 

٣٢ 

 فيهـا ّيـتجىل صـناعية خامـات الفنـان فيه إستخدم، تركيبي عمل )٤(شكل
 ).فالديمري تاتلن  (»Vladimir Tatln«: اسم الفنان. البنائي الفكر

٣٢ 

 اإلهتامم خالل من البنائية املدرسة فكر يوضح،خزيف نحت )٥(شكل
 ًتعبريا البنائية منح يف اإلضاءة واستخدام،تقليدية الغري بالرتاكيب

 .)بول ايفانز( »Paul Evans«: نالفنا اسم. احلركة عن

٣٣ 

 ّمسطحة هندسية بالطات من جدارية من اخلزف احلجري مكونة )٦(شكل
 مع البنائي اجلانب فيها يتضح والبارز، الغائر النحت بأسلوب
 ودرجات التجريد أسلوب إستخدام خالل من احلركة يف ُّالتنوع
اسم  .والظالل الرتكيبية النظم عىل اإلعتامد مع الواحد اللون
 ).بيرت لني( » Peter Lin «:الفنان

٣٣ 

فساء؛ اعتمدت الفنانة أسلوب الباوهاوس جدارية خزفية فسي )٧(شكل
 Nancy«: اسم الفنان. التعبريي والرمزي واأللوان الرصحية

McCroskey«) نانيس ماكروسكي.( 
 

٣٤ 



 

 

 
- ك  -

 دور المفاھیم التشكیلیة المعاصرة في تطور التشكیل الخزفي

 الصفحة اسم الشكل رقم الشكل
جدارية خزفية فسيفساء مكونة من سرياميك وحىص وفخار،  )٨(شكل

 وهو أحد األساليب ،استخدمت الفنانة أسلوب التوليف
  ""PhilippaThreylval :سم الفنانا. التشكيلية عند الباوهاوس

 .)تريفال فيليبا (

٣٤ 

َّبناء عامودي من الربونز والصلب واألسالك، يتجىل فيه فكر  )٩(شكل ُّ
مدرسة الرتكيبات األولية من االعتامد عىل البعد الرابع والفراغ 

نعوم (» Naum Gabo« :اسم الفنان. كأحد عنارص التشكيل
 .)غابو

٣٥ 

سرياميك وخشب ومعدن، : عي من خامات خمتلفةعمل جتمي )١٠(شكل
 Chris « :اسم الفنان. يمثل اجتاه مدرسة الرتكيبيات األولية

Miller«) كريس ميلر.( 

٣٥ 

جدارية خزفية؛ استخدم فيها الفنان األشكال اهلندسية والعضوية  )١١(شكل
 :اسم الفنان. كعنارص تعبريية مركبة ترمز هلجرة الطيور

»DenizToraman«. 

٣٩ 

جدارية  من البالطات اخلزفية املزججة؛ وهي ترمز إىل  )١٢(شكل
 »Jenny beavan« :اسم الفنان. االضطراب واالنحالل والتفكك

 ). بيافانجيني(

٣٩ 

عمل جتريدي؛ استخدم الفنان أسلوبه الفني يف تطبيق اكاسيد  )١٣(شكل
 ).امحد البار( اسم الفنان. لونية خمتلفة

٤٠ 

م خزيف؛ استخدم فيه الفنان أسلوب رمزي للتعبري عن املوت َّجمس )١٤(شكل
 ) .طالل القاسمي:(اسم الفنان. والفناء

٤٠ 

جدارية  من البالطات اخلزفية املزججة؛ استخدم فيها الفنان  )١٥(شكل
 :اسم الفنان. األشكال اهلندسية والعضوية كعنارص زخرفية جمردة

» Peter Moss «) بيرت موس.  ( 

٤١ 



 

 

 
- ل  -

 دور المفاھیم التشكیلیة المعاصرة في تطور التشكیل الخزفي

 الصفحة اسم الشكل رقم الشكل
حروف وذهب؛ استخدم الفنان اخلط )هللا(َّجمسم لفظ اجلاللة )١٦(شكل

العريب كأساس للتشكيل التجريدي يف النحت اخلزيف،  
بشكلها املجسم كأسلوب فني يعطي ألعامله ) النقطة( واستعمل

 ) .     رعد الدليمي: (اسم الفنان. طابع اخلصوصية

٤١ 

 طريقة الرسم البياين شكل يبني تصور الباحثة حول التصنيف عىل )١٧(شكل
 . -حماور حتليل األعامل اخلزفية  -

٨٢ 

 David « :اسم الفنان.  ذو تشكيالت هندسيةمعلقة خزفية )١٨(شكل

Cohen «) ديفيد كوهني.( 
٩٠ 

اسم . فوالذ،بالط خزيف ،جدارية نحت خزيف؛ توليف من خشب )١٩(شكل
 ).ثوربديفيد  (» David Thorpe «:اسم الفنان .املساعي: العمل

٩٠ 

 Robert Cooper   :اسم الفنان. َّجمسم من اخلزف احلجري )٢٠(شكل

 ).روبرت كوبر(
٩١ 

ِالتواء: اسم العمل. رشحية من اخلزف احلجري ذو مالمس )٢١(شكل اسم .ْ
 ).    جوديت فارغا( »Judith is empty «: الفنان

٩١ 

 :اسم الفنان. املياه: العملماس .عمل خزيف ذو هيئة غري منتظمة )٢٢(شكل
«Jenny beavan»  )بيافانجيني .( 

٩٢ 

اسم . األثر:اسم العمل. تكوين خزيف حر غري منتظم الشكل )٢٣(شكل
 ). مارك ليوثولد (» Marc Leuthold«: الفنان

٩٢ 

كوين حر يوضح عنرص احلركة والفراغ رشحية من اخلزف ذات ت )٢٤(شكل
 ). هيلني كارتر (»Helen Carter « :اسم الفنان.ّدوامة:اسم العمل

٩٧ 

 Barry «:اسم الفنان. وعاء الشجرة:اسم العمل. نحت خزيف )٢٥(شكل

Gobi«) باري غويب.( 
٩٧ 

. أقراص مغلقة:اسم العمل. نحت خزيف يوضح حركة العمل )٢٦(شكل
 ).   مايكل رايس( » Michael Rice «: اسم الفنان

٩٨ 



 

 

 
- م  -

 دور المفاھیم التشكیلیة المعاصرة في تطور التشكیل الخزفي

 الصفحة اسم الشكل رقم الشكل
حركة جتمع الطالء الزجاجي امللون عىل سطح عمل خزيف يوضح  )٢٧(شكل

اسم  .Spiral Rivulet Revised:اسم العمل . الشكل اخلزيف
 ).ديفيد ماكدونالد (»David MacDonald « :الفنان 

٩٨ 

 :لفناناسم ا. معلقة خزفية تعتمد عىل عنرص االضاءة والفراغ  )٢٨(شكل
«Dominic Francis»)دومنيك فرانسيس بروميل. ( 

٩٩ 

اسم .  مصباح إضاءة خزيف حلزوين أشبة بخاليا النحل )٢٩(شكل
 .»Szilvia Gyorgy«:الفنان

٩٩ 

اسم . طبق خزيف استخدم فيه الفنان جمموعة من األكاسيد امللونة )٣٠(شكل 
 Philomena« :اسم  الفنان .داخل الزهرة السلطانية:العمل

pretsell «. 

١٠٠ 

  Gail« :اسم الفنان.مزهرية:العمل اسم .جمسم خزيف )٣١(شكل

Markiewicz «. 

١٠٠ 

 »Cindy Weaver « :توليف بني اخلزف واخلشب، اسم الفنان )٣٢(شكل
 ).سيندي ويفر(

١٠٦ 

: اسم الفنان.  شظايا:اسم العمل. توليف بني اخلزف واملعدن )٣٣(شكل
»Ezlerizbia «)يزيبيزلري .( 

١٠٦ 

 اخلزف والزجاج، اسم استخدم فيه الفنان توليف ، عمل خزيف  )٣٤(شكل
 ).أمحد الدمراين:( الفنان

١٠٧ 

قطعة خزفية عىل شكل خوذة تقنية راكو،فضة ذهب نحاس  )٣٥(شكل
 Jerry « :اسم الفنان.جندي من اتالنتس:اسم العمل. مزجج

Rhodes«) جريي رودس .( 

١٠٧ 

 استخدم فيع الفنان مفهوم التوليف،سرياميك خشب عمل خزيف )٣٦(شكل
مارك  (» Mark Smith « :الفناناسم . سفينة: اسم العمل. معدن
 ).سميث

١٠٨ 



 

 

 
- ن  -

 دور المفاھیم التشكیلیة المعاصرة في تطور التشكیل الخزفي

 الصفحة اسم الشكل رقم الشكل
عمل توليفي بخامات خمتلفة خشب، زجاج، ألياف خيوط،  )٣٧(شكل

 .»scarfitup«:اسم الفنان. خزف
١٠٨ 

 ١٠٩ ).ورنزيل اوسب(»ZellOsborne«: خزف نحتي،اسم الفنان )٣٨(شكل
 Juliet « :الفنان اسم.اإلحتواء: العمل اسم،نحتي خزف )٣٩(شكل

Walters« )جولييت والرتز.( 

١٠٩ 

عمل من اخلزف احلجري، نجد أن الفنان عرض جمموعة أعامله  )٤٠(شكل
اسم  .فتوح وفق طريقة مجالية مبتكرةبأسلوب العرض امل

 ).      يد كوهنيديف (»David Cohen «: اسم الفنان.احلديقة:العمل

١١٠ 

ْد عرضها ١٢٤٠أعامل خزفية من اخلزف احلجري تم حرقها عند  )٤١(شكل
 اسم.  عامة بطريقة العرض املفتوحالفنان يف حديقة

ناجيل ( »Nigel Edmondson «: اسم الفنان.املسالت:العمل
 ).     ادموندسون

١١٠ 

َّأعامل خزفية مكونة من جمموعة من االسطوانا )٤٢(شكل ت يف امتداد برصي ُ
َهارموين بإسلوب العرض املفتوح وفق طريقة مجالية مبتكرة اسم . ُ

 ).  ديفيد كوهني (»David Cohen «: اسم الفنان. نمو:العمل

١١١ 

م، تم ١×١سم،القاعدة ١٢٥عمل من اخلزف احلجري بارتفاع  )٤٣(شكل
ْد، عرضها الفنان يف حديقة عامة بطريقة ١٢٤٠حرقها عند 
 Nigel «: اسم الفنان.  احلديقة:اسم العمل. فتوحالعرض امل

Edmondson «)ناجيل ادموندسون  .( 

١١١ 

عمل مركب من خامات مثل اخلزف والنسيج واخليوط  )٤٤(شكل
اسم . واألسالك ، والطالء ، واخلشب تم تركيبها يف فراغ معد

 .)جوليا كانديل (» Julia Kandel«: اسم الفنان. نظارات:العمل

١١٢ 

 »Rebecca  Hutchinson« :اسم الفنان. عمل تركيبي يف الفراغ )٤٥(كلش
 ).ريبيكا هاتشينسون(

١١٢ 



 

 

 
- س  -

 دور المفاھیم التشكیلیة المعاصرة في تطور التشكیل الخزفي

 الصفحة اسم الشكل رقم الشكل
 David «: اسم الفنان.      تأمالت: اسم العمل. معلقة خزفية )٤٦(شكل

Cohen«) ديفيد كوهني      .( 
١١٤ 

 ١١٧ ) .     وسام احلداد: (اسم الفنان. جدارية خزفية )٤٧(شكل
مايك (  »Mike Lemke«: اسم الفنان).مزهرية(سم خزيف جم )٤٨(شكل

 ) .ليمكه 
١٢٠ 

 Margie «: اسم الفنان. تكوين خزيف من جمموعة من الرشائح )٤٩(شكل

Hutu«)مارجي هوتو. ( 
١٢٣ 

عمل خزيف من األعامل احلرة التكوين وغري منتظم مركبة، وهو  )٥٠(شكل
اسم .  واملعدنتوليف خزيف زاوج فيه الفنان بني خامة اخلزف

 ). عيل العوض:(اسم الفنان.رجل وامرأة: العمل

١٢٦ 

بوال (» Paula Bastiansen«: اسم الفنان. تكوين خزيف غري منتظم )٥١(شكل
 ).باستانسني

١٣٠ 

 David « :اسم الفنان  . Convergence: اسم العمل. طبق خزيف )٥٢(شكل

MacDonald«) ديفيد ماكدونالد.( 
١٣٤ 

كـارين ( »Karen gunderman « :اسـم الفنـان. م نحت خزيفجمس )٥٣(شكل
 ).اندرمان

١٣٧ 

 »Sean Hall«: اسم الفنان.زهرية:اسم العمل.    جمسم خزيف )٥٤(شكل
 ).شون هول (

١٤٢ 

 Jasmin« :اسم الفنان.  تآزر : اسم العمل. جمسم خزيف )٥٥(شكل

rowlands« ) ياسمني روالندز. ( 
١٤٥ 

 .محاية : اسم العمل. من السرياميك وأسالك املعدنتوليف خزيف  )٥٦(شكل
» Ezlerizbia«)يزلرييزيب.( 

١٤٩ 

منال :(اسم الفنانة. جدارية خزفية  مستمدة من الرتاث السعودي )٥٧(شكل 
 ) .الصالح

١٥٢ 



 

 

 
- ع  -

 دور المفاھیم التشكیلیة المعاصرة في تطور التشكیل الخزفي

 الصفحة اسم الشكل رقم الشكل
اسم . جدارية من اخلزف احلجري نفذت بأسلوب النحت )٥٨(شكل

 ).حازم الزعبي:(الفنان
١٥٥ 

 Nigel «: اسم الفنان. العامود: اسم العمل.   يخزف حجر )٥٩(شكل

Edmondson «)ناجيل ادموندسون  .( 
١٥٨ 

ًجمموعة من األشكال اخلزفية املتنوعة، والتي تعد أنموذجا من  )٦٠(شكل ُّ َُ ِّ
مارك  (» Marc Leuthold«: اسم الفنان.التكوينات يف الفراغ املعد

 ).ليوثولد

١٦٢ 

 
 

 

W



 

  -١-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

  

  

 :مقدمة البحث
q مشكلة البحث 
q أهداف البحث 
q أمهية البحث 
qمنهج البحث  
q حدود البحث 
q مصطلحات البحث 

           
 
 
 

 



 

  -٢-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 :مقدمة البحث  
ِّة باستمرار أعامال فنِعارصُ املُةَّ الفنيُم لنا احلركاتِّدَقُت تي كان للفكر التشكييل املعارص أثره ية جديدة، والً

كـار يف جمـال التـشكيل اخلـزيف ِ جديدة نحو االبتً بحيث فتح هلم أفاقا؛عليها وعىل خيال الكثري من الفنانني
 كانت عليه َامـِرة لِغايُكر وفلسفة مِ ويف تكوين ف،ةَّت ثورة يف املفاهيم التشكيليَثَدْ جديدة أحًالذي أنتج أعامال

َعارصُة املَّيم اجلاملية يف التكوينات التشكيلية اخلزفيِ والقُلقاتَنطُ واملُت بذلك املعايريَفاختلف، يف السابق  .ةِ
ُويذكر  ُ ْ  ،بعد النصف األول من القرن العـشـرين تنـوع اإلبـداع اجلـاميل وتطـور« أنه) ٢٠٠٠،العطار(َ

وتغريت بذلك املفاهيم التقليدية ، ودخلت عليه خامات جديدة وأساليب غري مسبوقة عىل التعبريات الفنية
وأزالت احلواجز بني جماالت الفن ودخلت معايري جديدة أضـافت إىل ، والفوارق املعتادة بني فنون اإلبداع 

َّالفن واملتذوقني له رؤية جديدة، أحدثت ثورة يف الفكر واملفـاهيم والقواعـد التقنيـة التـي أطلقـت احلريـة  ْ ِّ ِّ َ َ ُ
َخلامات الكتشاف إمكانياهتا، بعيدا عن القواعد التقنية املحفوظة وحرية التوليف بني ِللفنان بالتجريب عىل ا ْ َ َّ ً

 ) ٦ص(. »اخلامات؛ التي فتحت املجال أمام الفنان للتعبري عن رؤيته الفنية بصورة تشكيلية جديدة
يف ، معهًالفن التشكييل يعد مظهرا من مظاهر فهم الواقع والتعامل« أن) ٢٠٠٥،كلود عبيد(ُوتضيف 

ًفكان الفن من خالل طبيعته اإلبتكارية مفتاحا للعديد من ، إطار عرصي غلبت عليه الروح العلمية
 )٩٤ص.(»ًبل بات إبداعا، ًفلم يعد الفن تقليدا،التطورات والتحوالت التي تؤكد استقالل اإلنسان 

ن الـشكل ِر مُّ إىل التحرْتَّدَ والتي أ،ر النظريات واملفاهيم حول هذه االجتاهاتُّ لتطوًوجاء ذلك نتيجة
 ٍلِزْعـَِم بَ يعـيشْ الفنـان أنُال يستطيعَ ف؛ العرصُبِناسُ ت،ةَفِتلُمة وتقنيات خمِّتقدُالقديم، واستخدام أساليب م

 يف ُمِساهُ والتـي قـد تـ،كر الفنان ومفاهيمه التشكيليةِ فِ عىل تكوينُدِساعُ وطبيعة فلسفته التي ت،هِعَتمُعن جم
 .ِّ اخلزيفِ للتشكيلٍ جديدةٍيةنُ بِحتقيق
عـىل  صولُن أجـل احلـِ مـ؛ الفنانِلَبِن قِة مَّ فيه أنه حماوالت جادُحِضَّتَ يِ النظر إىل فن اخلزف املعارصَّإن
 ت الـشكل واالسـتفادة مـن اإلمكانـات ملعاجلـاٍقُرُر، وإجياد طـُّواكب التطوُ تٍةَرَبتكُ مٍؤيةُ برٍ جديدةٍأشكال

 . مجاليةًامَيِا حتقيق ق من خالهلُنِمكُ صياغات فنية يالتشكيلية يف إجياد
 ،يـةنشـكل اآل فخـرج اخلـزف عـن ، عند الفنان اخلزافً خاصة،ت األمورَففي العرص احلديث اختلف

  .بالتايل عن الوظيفة التي ارتبطت به منذ القدمو
 ،ت واخرتاعـاتً وبحثـا وإبـداعات ونـدواًشهد  يقظـة«ن القرن العرشين أب) ١٩٨٩ طه ،(فقد أشار 

، وقد ارتبط هذا التحول الكبري يف جمال اخلـزف بفرديـة م باألعامل اخلزفية الفنيةتكشف أمهية الفرد واالهتام
 ).١٠٦ص  (.»وشخصية اخلزاف وببيئته وثقافته
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العرص شهد تطورات فكرية وفلسفية وتقنية، ونتيجة هلذا كان عـىل الفنـان  «أن ) ١٩٨٧عبود ،(ويرى 
 ٍن معـانِ إلدراك ما وراء ذلك م؛ عىل دراسة ومقدرة فنية وعلمية بتلك االجتاهات اجلديدةَونُكَاخلزاف أن ي

 ).٣٣ص (.»مجالية وفلسفية وتعبريية
اف يف املرحلة احلديثة قد ابتعد عـن مفهـوم وخـصائص اخلـزف يف َّاخلز«أن )  ١٩٧٨ نورتن ،(ويرى 
والتي -  واحلرق والطالء، وعيوب التجفيف،شكيل املفاهيم القديمة عن طريق التُ وأصبحت بعض،املايض
  عىل االستفادة منهـاُعملَ بل ي، منهاُنزعجَ ال يِ أصبح الفنان املعارص- عىل تالفيهاً جاهداُعملَاف يََّزكان اخل

 ).٢٨ص  (.»يف ضوء اإلجتاهات احلديثة
 ، عن اجلديـدً دائامُبحثَ بل ي، وأفكارن موضوعاتِ فيام يتناوله مَّنيَعُ مٍّدَ عند حُقفَاف ال يَّ اخلزُفالفنان

 ،ه وتطوراتـهِتمعـُ جمِّه عـن فـنِن خالل أعاملِ مَِّربَعُِي ل؛هُة التي يعيشها جمتمعِ بذلك االجتاهات املعارصًمواكبا
 .ةّه التشكيليِن فكر الفنان ومفاهيمِه مُلَّحتمن خالل ما ِ م،دُّه اخلزفية بالتفرُ أعاملْتَيزَفبذلك مت

ر احلـادث ُّ وساعد يف ذلك التطو،ن داخل الفنانِاخلزف له مضمون وحمتوى تعبريي نابع موأصبح فن 
 التي ساعدت ، بجانب اخلامات والتقنيات وطرق التشكيل،ةِعارصُاملفنية ال اإلجتاهاتألساليب ول -اآلن-

 التـي هراتُّصوَ وتـِهِ وبالتايل هي انعكاسات ملفاهيمـ،يف إخراج األفكار وتصميمها وتنفيذها كام يراها الفنان
 .ن خالهلا يستطيع إجياد عالقات تشكيلية جديدةِم

كـر، ومـا ِامت الفِ سـُسِعكـَ التشكيل اخلـزيف يُّ وأصبح فن،ق األداءُرُات يف طُّ التغريْتَرَهَن ذلك ظِوم
 ،ؤى تـشكيليةُِر لً جديدةصياغاتت َطْعَ وأ،ثرت يف الشكل اخلزيفَ أ،ن مفاهيم تشكيلية ومجاليةِج عنه مُتـْنَي

 .اد الفكرية اجلديدة لثقافة العرص واألبعُبَتتناس
ن ناحية ِ جديد مٍداية لفكرِ بِاف لالجتاهات احلديثة يف الوقت املعارصَّولقد كانت الستجابة الفنان اخلز

ملاديـة التـي ة اَّم النفعيـَيِ القـتتالئم مع ٍمَيِن خالهلا  إىل حتقيق قِى مَعَ التي س،املوضوعات واألشكال اخلزفية
ت األعـامل اخلزفيـة َوأصبح ،كإناء أو طبق يؤدي وظيفة ه،ف عليَتعارُ هبا الشكل اخلزيف عن التقليد املَجَرَخ

 أمهيـة ُن هنـا تتـضحِ ومـ،ن خالهلا مفاهيم الفنان التشكيليةِ مُسِكْعَ والتي قد ت،ً ومجاليةًةَّ تعبرييًيامِن قَّتتضم
 .ر  التشكيل اخلزيف ُّطوَ والتي أثرت يف  ت، هذه املفاهيم التشكيليةهذا البحث يف إلقاء الضوء عىل أهم

َ متـْ أنَ بعـد،دةِّساعدنا عىل  إنتاج األفكار املتجدُِت ل؛رؤى مستحدثةن إجياد ِ مَّدُب وهنا ال  ،ت األفكـارَدَّرَ
اهيم التـشكيلية  تتـيح للباحثـة إجيـاد مـستوى إيـضاح للمفـبحيث ،وها عىل األسس التقليديةُرِّفكُ مَدَّومتر

ن األفكـار ذات ِ مـٍوإعـداد وعـي عـالوإجياد حلـول متنوعـة  ، التي أثرت يف بناء الشكل اخلزيف املعارصة
 .ن الثقافة والفن والرتاث ِمستويات م
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 :مشكلة البحث 
ُعتربُي ، شكيليةت يف املفاهيم التاّتغريُت إىل مَضَّعرَ والتي ت،نون التشكيليةُ الفِ جماالتُحدأ فن اخلزف هو َ

م هـذه ْهـَن فِ مـَّدُبـ ن هنـا الِ،  ومـبات وحاجة كل عـرصَّتطلُ وفق م،ِّتغريُكر فلسفي مِن رؤى وفِة مَّستمدُم
 . ديدةاجلع يف الرؤى التشكيليةِّ، ودراسة هذا الفكر املتنواملتغريات

اهات واحلركات ًة ومتنوعة تبعا لتنوع اإلجتدمتجدة لفن اخلزف ِ فاملفاهيم التشكيلية املعارص؛وبال شك
إلنـسان  لًالزمـاُا م نَ باعتباره ف، إىل تفاسري خصوصية هذا الفنًبد وأن يكون هو اآلخر خاضعا اللذا ، الفنية

بط باملفـاهيم احلـضارية ه صـورة دالـة جديـدة تـرتئـنا احلـارض، بإعطاصـرمنذ العرص احلجري، وحتى عـ
ع فيهـا َّ تتنـو، تـشكيليةٍمَيِد بقـُّعـىل أفكـار التمـرت َ، ثـم قامـدية كانت صيغ التشكيل تقليحيث، والرتاثية

ر التعبـريي ُّ، وبني احلداثة يف التصوفكر التقليدي بتقنياته التشكيليةاالجتاهات واملدارس التشكيلية ما بني ال
 .  املعارص اخلزيفوالتشكييل للبناء

 ًتعطي بدورها توضـيحاقد التي ، هيم التشكيلية لفن اخلزف املعارصف عن املفاْشَر الكْوَن هنا يأيت دِم
فنـان ومفـاهيم يـول ورغبـات ُ مُقِّقـُ حي،ن احلريـةِ للتعبري التشكييل اخلزيف مـًا واسعً جماالُمنحَا ي ا وفني طبيعي
 . ات فلسفة الفكر التشكييل املعارصهُّوجَ مع تُتوافقَ وبام ي،اخلزف

ر ُّطـوَ املفاهيم التشكيلية املعـارصة ودورهـا يف تِدْصَ مشكلتها يف رُ الباحثةُدِّدُه حتُّوعىل ضوء هذا التوج
ت عـن َفَشَ تشكيلية كـٍ له أثره عىل ممارسات،ٍ جديدٍن تكوين فكرِ عن ذلك مَجَتَ، وما نزيفوبناء التشكيل اخل

 . مستحدثة ٍيف جمال اخلزف برؤيةبتكارية ومجالية ا وقيم ٍاتّتغريُم
َة املعارصَّفهل هلذه املفاهيم التشكيلي    مفاهيم البناء التشكييل اخلزيف؟طورَ يف تٌرْوَ دةِ

 :تساؤالت البحث 
 ً ركيـزةَلِّكَشُ تـْ أنمن املمكـن يف إعطاء بنية فكرية وشكلية ًمفاهيم التشكيلية املعارصة دوراِلهل ل -١

 تنال التأثري الواضح يف التشكيل اخلزيف املعارص؟ 
ِهلا حتديد السامت الشكلية التقليدية واحلديثة نستطيع من خالهل هناك أعامل خزفية معارصة  -٢ َ ّ ، 
كون عامل فرز بني أنصار ت ل؛وتساعد يف حتديد املفاهيم التشكيلية، واالنتباهّدَّعطي حاالت الشتوالتي ُ

 القديم وأنصار اجلديد ؟
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ت َلَّثَالتي مواالجتاهات الفنية واملتغريات داثة َ مالمح احلَفِستكشَ يْ أنِهل استطاع اخلزف املعارص -٣
 وث القديم؟ ُورَرة باملِّالت املتأثُّ التحوِلةُمن مجِ ض،ةَّيات الواقعيَعطُامل

 :ف البحث اأهد
يل أهـداف البحـث كْشَ تَّمَ ت،ة البحثَلِكْشُة مّيِلَ جٍت بصورةَحَ عىل تلك التساؤالت التي أوضًتأسيسا
 : اآلتيةاتبالصياغ
َملعارصف عىل املفاهيم التشكيلية اُّالتعر -١  الفنـان َ تـساعدْنَ أُنِكـْمُت عىل العمـل اخلـزيف يَرَّثَة التي أِ

 .م مضمون العمل اخلزيفْهَواملتذوق عىل ف
َن املفاهيم التشكيلية املعارصِاالستفادة م -٢ ي ِرْثـُل إىل حلول وتقنيات وصـياغات جديـدة تُّة للتوصِ

 .التشكيل اخلزيف
 والتـي ،رة يف التشكيل اخلزيف املعـارصِّؤثُعنارص والعوامل املديد لبعض املفاهيم واألساليب والَحت -٣

 .م مجالية جديدةَيِل إىل مفاهيم وقُّن خالهلا التوصِن مِمكُي

 :أمهية البحث 
 :ل أمهية البحث فيام ييلَّتتمث
 .ثرت يف الشكل اخلزيفَة والتي أِإلقاء الضوء عىل أمهية املفاهيم التشكيلية املعارص -١
 .اهيم التشكيلية املعارصة التي ساعدت عىل تطور البناء اخلزيف  بيان أهم املف -٢
ت فيهـا مفـاهيم َطـَلَتْ التـي اخًملفهومي للتشكيالت اخلزفيـة وخـصوصاا اإليضاحى لتحديد َسعَي -٣

للوصـول اىل صـياغات ن ثم حتديد آليات السـتلهام فـن اخلـزف املعـارص ِ وم، واملعارصالقديم واحلديث
 .لفني اعمل المستحدثة يف 

 اخلزيف، وإعطاء فرصة كافية للمفاهيم التـشكيلية الشكلبناء عة يف َبَّتُ األنامط واألساليب املُفِكشَي -٤
 .ف العامل التقني والفني واجلاميلْشَإلمكانية ك

 :منـــهج البحث 
صادر وامل املراجع من والبيانات املعلومات مجع عىل مِائَالق التحلييل صفيّالو املنهج الباحثةتتبع  -١

 . للبحث النظري اإلطار لبناء العالقة ذات
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تحليـل ب ة واخلاصـة النقديHoward Risatti) تييس رهورد (طريقةيف عملية التحليل تتبع الباحثة   -٢
 .نامذج األعامل الفنية

 :حدود البحث 
 :يقترص البحث عىل احلدود  التالية

 :وهي كالتايل ، احلدود املوضوعية
  الفـن ت َلـَناوَاالجتاهات الفنية احلديثة التـي تتبط به من النظريات واملفاهيم والفن املعارص وما ير -١

ىل الوقت احلايل زمن إجراء البحث لالسرتشاد هبا يف إ ـرينيف القرن العشبشكل خاص اخلزف بشكل عام و
 .ر التشكيل اخلزيفُّة دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطوَرَوْلَب

 .رة يف التشكيل اخلزيف املعارصِّاهيم واألساليب والعنارص والعوامل املؤثض لبعض املفْرَع -٢
 عنـارص التكـوين يف العمـل، ،هيئة العمل(: وهية خلزفية وفق ثالثة حماور رئيستصنيف األعامل ا -٣

هبدف الوصول إىل أهم املفاهيم التـشكيلية )  العملتنفيذ وعرضكيلية املستخدمة أساليب الصياغات التش
 .ارصة التي أثرت يف العمل اخلزيفاملع

ِّ عرض وحتليل ملختارات من األعامل اخلزفية املتنوعة يف الفن املعارص-٤ ً عمال )أحد عرش(وعددها  ،ِ
 الباحثة مل تشاهد معظم أن حيث األعامل عىل صور هذه ًستناداإ،   حمليا)ًعمال(  أعامل عربيا و)ثالثة( عامليا و
، ن التحليل والقراءة والوصف سيعتمد عىل هذه الصورإذا فل ؛ور عنها شاهدت صوإنام، األعامل

َواستخدمت الباحثة يف عملية التحليل طريقة   النقدية واخلاصة Howard Risatti )هورد رسيتي(َ
ِللوقوف عىل أهم املفاهيم التشكيلية التي كان هلا دور يف تغري مفاهيم البناء الت، بتحليل األعامل الفنية ُّ ٌَ َ ْ شكييل َ

 .اخلزيف
 
 

W 
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 :مصطلحات البحث 
 : وهي كالتايلوتعريفها البحث صطلحات  ييل عرض ملوفيام 
  Concepts: املفاهيم

 : ًلغويا 
َفهم اليشء « :نأ) ت.دالرازي ،(يوضح  ِ ْ فهام-بالكرس-َ ًفهامة و،َ ٌ وفـالن فهـم،ُهَمِلَ ع: أي؛ََ ِ ُ اسـتفهمه ،َ ََ ْْ َ
ُاليشء فافهمه ََ ْ ُفهمه ت و،َ ََّ ًفهيامَ َتفهم الكالم ف و،ِ ََ َّ  ).ص.د( .»ء بعد يشً شيئاُهَمِهَ

ًإصطالحيا ّ َ ِ ْ ِ: 
 يف ُهُه وصـياغتُرُّوَصَم تـتـم لليشء ْهَر وفِْكن نتيجة فَّحالة ذهنية تتكو« :بأنه) ٢٠٠٤مصطفى ،( ه ُفِّرَعُي

 ).١٦ص  (.» عىل الواقعًنطبقاُا م  فكريً بحيث يكون عمال؛مفهوم إجرائي
نه يرتبط بالقدرات إ ف؛ن خالل تصور ذهنيِاملفهوم يتم كعملية عقلية م« :إن) ١٩٩٥ ،يلخل(ويوضح 
 ).١٨٢ص  (.»العقلية للفرد

ًجتتمع معـا ، أو الرموز  جمموعة من األشياء، أو احلوادث: بأنهُهَفَّرَ ع قد)٢٠٠٨ عمر،(ن أيف حني نجد  ُ
 ّ عـامّر عقيلُّو تصو أ، إليها باسم، أو رمز خاصَارشُمكن أن يُ، التي يكة العامةَشرتُىل أساس خصائصها املع
 . موقف أو حادثة أو يشء ماد َّرُ، أو جميّماد

  . ّها عن طريق احلواسُ إدراكُمكنُ ألشياء يٌرُّ هو تصو:واملفهوم املادي
دات ها الفرد عىل شكل رموز، أو تعمـيامت لتجريـُكتسبَ أفكار يُ، أو جمموعةٌ هو فكرة:دَّجرُواملفهوم امل

َإذ يبنى  ،نةَّعيُم ن نتاج ِ، ومالتُّحلواس، ومن الذكريات والتخين خالل اِرات حتصل مُّصوَن تِ مً عادةُاملفهومُ
 )ص.د(.الفكر

 :ا ِيإجرائ
َوجـدت أالباحثة يف تعريف هـذا املفهـوم ـي ِّصَقَن خالل تِم َ رات ُّ جمموعـة مـن األفكـار والتـصو:هَّنـَ
ات يف األسـاليب ِّتغـريُهـور مُت عـىل ظَ والتي سـاعد،االجتاهات الفنية احلديثةت عن َجَتَات التي نُّوالتغري

 .والصياغات التشكيلية يف األعامل اخلزفية عند الفنان املعارص
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،  باختالف األفراد أنفـسهمُفِتلَا خي  شخصيًراُّصوَ أو تً انطباعاُعتربُ تشكيل املفهوم يَّنأىل إ ُمي الباحثةِرَوت      
، عنـدما فـنيِوم الواحد لـدى األفـراد املختل معنى املفهَهَتشابَ يْ أنُنِمكُ ي؛ ومع ذلك، خرباهتم فيهواختالف

ْال تنشأ ملفاهيم او .  هباَونُّرُمَتتشابه اخلربات التي ي نتهي لدى الفرد عنـد َ، وال ت بصورة كاملة الوضوحًفجأةَ
ه عىل أمثلة إضـافية ِفُّتعرِت خربة الفرد عن املفهوم بَادَ زكلامو .ر طوال الوقتَّو وتتطوُنمَ، ولكنها تَّعنيُ مٍّحد
 .ف عىل العالقات التي تربطه بمفاهيم أخرى َّعرَ، وت لديه املزيد من اخلصائص عنهَفَّشَكَام تَّلُ، كله

 Formation: التشكيل

 :ا لغوي
ُالشكل  ْ ٌأشكال و : واجلمع، هو املثل والشبه:-»فردات اللغة العربيةُعجم مُم«يف -َّ ٌشكولْ ُ  هـذا : يقال،ُ
ه ِه وطريقتـِ عـىل جديلتـ: أي؛)١( ¸ ¶ µ ´ ³ :-تعـاىل- أشـبه وقولـه : أي؛أشكل بكذا

 .ه ِوجهت
ًإصطالحيا ّ َ ِ ْ ِ: 

 ،ٍء يشِّىل التخطـيط العـام أليإشري ُ يـ)form(مـصطلح الـشكل «ن أ) ٢٠٠١عبـد احلميـد،(وضح ُوي
 ).٢٦٥ص(. »د عن املضمونَّلص املجرو الفن اخلا أ، الصورة اخلارجية:والشكل يعني

 ، تنـاظر: مـن؛جَنـتُ بالبنـاء املحـسوس للمُلِصَّتَن التشكيل هو كل ما يأ« :)١٩٨١العشاموي، (ويرى 
 ).٨٣ص (.» وتكوين، ونسب،وألوان
 وتضيف إلـيهام أن ،للتشكيل) عبد احلميد و العشاموي (من تعريفني سابقني  ْرِكُفق الباحثة مع ما ذَّوتت
 فيهـا مـضمون ومفـاهيم  بـام، ما يساعد يف تكوين بنية العملّلُ ليشمل ك،ن هذا املعنىِر مَّ بدأ يتحرالشكل

 . وفكر الفنان
 :ًإجرائيا

ها الفنان ُوغُصَ وهو الطريقة التي ي، هو أسلوب التنظيم والبناءبأنه:-ا  إجرائي -ف الباحثة التشكيل ِّرعُت
 تكـوين  ويف، أو يف املضامني واملفاهيم التـي تـساهم يف هـذه البنيـة،لبنائية يف اً سواء، عن عمله الفنيِّربَعُِيل

 .وصياغة هيئة العمل اخلزيف

                                                      
  .٨٤:  سورة اإلرساء، اآلية)١(
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ْوخت خالهلا  نِ والتي م،يئةاهل ِعطيهُ التشكيل يف البناء اخلزيف هو الصورة النهائية التي تَّنأىل إ الباحثة ُصُلَ
ومـضمون  كـرةِن تـرتابط هـذه العنـارص مـع فأ ُب والفـراغ ، وجيـ، واحلجم، كالكتلة؛ةَّكليَتربز عنارص ش

ْ حتى خت؛العمل  .ً مجاليةًامَيِل قِمَتوازنة حتُ يف صورة عالقات تشكيلية مَجُرَ

 Contemporary:  املعارصة
 :ا لغوي

ُ معـارص: الـدهر، واجلمـع: بأنـهَرـ العص»القاموس املحيط«ف الشريازي يف ِّعرُي          ِ ْوالعـص .َ ُّريـَ  : هـو؛ِ
 ).ص.د(. ه وتقاليدهِْرصَنسوب إىل العرص السائر عىل عادات عامل

ًصطالحياا ّ َ ِ ْ: 

ِتوضح  َ مـا بعـد أو فنون  Art contemporain الفن املعارص ( أن » بيديا اإللكرتونيةيموسوعة ويك «ُ
يضم جمموعة اجتاهات وتيارات فنية ظهرت يف الغرب منذ ما بعد الـستينات مـن  ) Postmodern احلداثة

 ).ص.د(.ّ، ومتتد حتى الوقت احلايلالقرن احلادي والعرشينوبدايات  قرن العرشينال

املعارصة هي حماولة يقوم هبا الفنان للوصول عىل أسلوب معـارص بتجديـد «أن ) ١٩٩٩،حممود( ُرُكْذَي
يف املفاهيم واألسلوب أو اخلامات واألدوات املرتبطة باإلبداع الفنـي أو إحيـاء فلـسفات سـابقة أو إعـادة 

 » جديـدة مـن التعبـري اجلديـدوالبحـث عـن أشـكال ،صياغة ما تناوله الفنان من قبل يف صياغة معـارصة
   ).٥٠ص(

ي احلضور والوعي بلحظتنا احلضارية بكـل مكتـسباهتا املعارصة ه «أن ) ٢٠٠٥،كلود عبيد(وتضيف 
فام من حضارة وجدت إال بعـد ، ووعي منجز اآلخرين وتفهمه واستيعابه، التقنية والتكنولوجية واإلبداعية

 دوهـي بـذلك تتثـاقف املعـارف جتديـ، تها وأضافت إليهـاان  استوعبت احلضارات األخرى وفنوهنا ومتثل
  ).٩٦ص .(»للنوع وتقوية للثقافة 

  :ًإجرائيا

،  معنـى التحـديثُتتخـذ و،ةَبَن واملواكُ معنى التزامُنَّهنا تتضمأ ب:-ا إجرائي- املعارصة ُ الباحثةُفِّعرُوت
 خالل إمكانـاتن ِ ملفن يتم حتديث اىعنبم ؛ة وابتكارات شكليةَّ معها تكوينات ومعايري مجاليُرَهْظَبحيث ت

ها ُفرضـَ ملواجهـة مواقـف ت؛ سـابقةٍ عىل خرباتً بناء،رةَبتكُوإجياد حلول م ، والفنيةاملادية والثقافيةاملجتمع 
 . ات جديدةّمتغري
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 Development: رُّالتطو       

 :ا غويُل
ّ تطور َّنأ  »عجم الغنيامل«يف ) ت.د ،أبو العزم(ه ُفِّعرُي َ َّتطورت] ط و ر [-َ َ ٌتطور. ،َ ُّ َ ِتطور يف دراسته«. َ َِ ََ َ َِ َّ َ« :

َترقى، تدرج َّ ََ َ ُتطور املجتمع«. ََّ ْ ََّ ََ َُ ًعرف تغريا وتبدال : »َ ُّ َ ََ َ ً ُّ ََ َ ْ أي؛َ ٍ حتول من حال إىل حال:َ ٍَ َ ْ ََّ ِ ِ َ َ  ).ص.د(. َ
َهو تع:-»معجم املحيط« يف -رُّالتطو ّدل أو حتوَ ًطور يتطـور تطـورا،َ ت:القُي  إىل حال؛ٍل من حالّ َ َ َُّ َّ َ ََّ َُ وهـو  َ
ُالتحول  ).ص.د(. ِّات حتدث يف مورثاهتاُّ لتغريًجةي نتُّ التدرجييُّ
ًصطالحياا ّ َ ِ ْ: 

ر هو انفتاح الطاقة املنطوية عىل هيئة مادة أو كتلة؛ وهو ظهور ُّ التطوَّنأ )٢٠٠٣،ندرة اليازجي( حِّتوض
  .ِّهو الكشف الدائم عن الرس الكامن يف باطن املادةو ،عيف املادةمرئية، يف تضاَّالقوى املسترتة، الال

ٌهـو ديناميـةفية عىل ذاهتـا؛ ِنطوُ للطاقة املٍّ تدرجييٍشري إىل انطالقُ يٌلِْعر فُّ التطوَّنأ ُضيفُوت ٌ وحتـررَّ  مـن ُّ
ُالقيود التي تكبل  )ص.د(. الطاقة يف الكتلة واملادةِّ

 َلَّوََحتـ« :ي؛ أرْوَ إىل طـٍرْوَن طـِالتغيري أو التحويل م:  يعني َرُّالتطو َّنأىل إ) ٢٠١٠،هدى سيف (ُشريُوت
 )ص.د(.»ِهِرْوَن طِم

 ،فكرها و أ ،مضموهنا يف سواءر البرشية، ُّ بتطوٌرتبطُر الفنون مُّطوَت َّنأ ُ حيث؛ْرِكُ مع ما ذُ الباحثةُوتتفق
 .ج الفنيانت اإلىل ر عَخبآو أ ٍ بشكلُرِّيؤثر ُّ التطو: أي؛طريقة طرحهاو أ

 :ا إجرائي       
 أعـاملَّكل يف َشَتـَِت ل، مع بعضها الـبعضف العنارصُشري إىل تآلُل، يِتكامُ مٌلِْعر فُّ التطو َّنأ ُترى الباحثة

نـة ِّكوُ الذي يساعد بدوره عىل توضيح املفاهيم التشكيلية امل،س الفنيِ واحلن الوعيِق املزيد مِّقُ أرقى حتفنية
 .لعمل الفني هلذا ا
ُّطلق أيضا عىل  التغريُير ُّ التطوَّنأ ُترى الباحثةو ْ الذي حيّ التدرجييً  أو العالقـات عمـل يف تركيب الُثُدَ
َصوال إىل حتقيق األهداف املُ و،نة هلذا العملِّواد املكوامل م أوُظُّالن أو ن خـالل ِ مـ،ة بـصورة أكثـر كفـاءةَّوُرجً
 .يةِّه الفنِه وخرباتِ عن قدراتُفِكشَ تٍها بصورةل الفنان معُات وتعامَيَعطُامل

 

W 



 

  -١١-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 

  

  
 
 

  

  

 .اإلطار النظري ً:أوال
  .الدراسات السابقة :ًثانيا
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  أدبيات البحث

  اإلطار النظريً:أوال
 

الفن التشكيلي امل: املبحث األول
ُ

  .ِرعاص
 .مفهوم املعارصة:املحور األول

 .الرؤية الفكرية يف التشكيل املعارص: املحور الثاين
 .االجتاهات الفنية احلديثة وأثرها يف تطور الفن التشكييل املعارص:املحور الثالث

 
 اخلزيف املعتشكيلال:املبحث الثاني

ُ
  .ِراص

 : املحور األول
 .رة يف الشكل اخلزيفِّ الفنية املؤثألساليبا

 : املحور الثاين
 .يفالعوامل املؤثرة يف الشكل اخلز

  :املحور الثالث
 .عنارص تكوين الشكل اخلزيف

  :املحور الرابع
 .املعارصةفاهيم التشكيلية امل

 

      W 
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 : متهيد
 . وخطواتـه املنهجيـة،أسـئلته  و، أمهيتـه:تَ، وعرض البحثشكلة يف الفصل السابق مُت الباحثةَتناول

 ودورهـا يف إثـراء ،ةِعـارصُامل  املفاهيم التشكيلية اهم ر ُّتطوِ ل الفصل احلايلُضَّرَعَتَتحقيق هدف البحث يول
 : وهي كالتايلباحث من خاللِ وذلك م؛الشكل اخلزيف

 
  contemporary .ةَعارصُمفهوم امل ً:أوال :املحور األول

 َّنأح ِّوضُ الذي يهِ بمفهومُت الباحثةَكتف ا،ةَعارصُىل معاين ومفاهيم عديدة للمإ) ٢٠٠٠ العطار،(شري ُي
ٍرة بناء عىل خرباتَبتكُإجياد حلول م«: ة هيَعارصُامل  .ات جديـدةّتغـريُها مُفرضـَ ملواجهـة مواقـف ت؛ سابقةً

ن فنـان ِ مـُوختتلـف النتيجـة، نـةَّنه استجابة ملثـريات معيأ من حيث ؛وينطبق هذا املفهوم عىل اإلبداع الفني
 ).١٤١ص  (.»ته وثقافتهّ هويَبْسَ حٌّلُآلخر، ك

َكام اجت حيث ) ٢٠٠٥،كلود عبيد( ومنهم ،ةَعارصُىل تعريف املإين يف الفن ِرِّفكُني واملِن الباحثِ مُ الكثريَهَّ
كـام أهنـا ليـست ، رتباط باالحداث واملالبساتأن املعارصة احلقيقة يف الفن ال ترتكز عىل ادعاء اال«ذكرت 

ً املستوردة بل هي ترتكز أصال عىل أصـالة تنبـع مـن فهـم سـليم للظـروف البيئيـة ًتقليدا للمذاهب احلديثة
  .)٩٦ص ( .»نطالقاتهابظروفه وقليمية والعرص كله واإل

 حـول أمهيـة الثقافـة ومـدى تأثريهـا عـىل فكـر الفنـان ْنيَ السابقْنيَ ترى اتفاق الرأيُ فالباحثةناُن هِوم
 ُتلـفخت قـد ،-هـذا- موضوع البحث يي هتوال-ة ِعارصُالتشكيلية امل َ املفاهيمَّنأضيف إليهام ُ، وتوخرباته

 . للثقافات واالجتاهات السائدة يف العرصًبعاَ تُتأثرتو
غنائها، والكشف إن الكشف عن الذاتية الثقافية وِ املعارصة تنطلق م«َّ أن )١٩٩٧،سـيالبهن(ويوضح 

ست عرب التاريخ والتي اغتنت بالتبـادل مـع الثقافـات َّىل حصيلة الثقافة القومية التي تكدإإنام يتم بالرجوع 
 ).١١٥ص (.»ًماُّ تقدَ أكثرً نبني ثقافةْنأ لكي نستطيع ؛-ًأيضا-املعارصة 

ىل إن حركـة الفنـان مـن بيئـة  أالتجارب اإلنسانية يف تاريخ الفـن أثبتـت« َّنأ) ١٩٩٩ ملعي،(ويوضح 
 ).٦٦٤ص (.»هِتمعُ خلربات جما  إنسانيًامقُى عَب املعنِكسُوي ،ر االجتاهِّطوُ وي،حتوىُي الشكل واملِثرُأخرى ي
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لة التغيري الـشامل بثقافـة أ أهنا هي مسرىَة يف بعض املراجع تَعارصُ الباحثة ملفهوم املِّيصَقَن خالل تِوم
اديـة  أو يف نطـاق الثقافـة امل، كان ذلك يف نطاق الثقافة اإلنـسانيةً سواء، وتبادل تلك الثقافة،عرصية حديثة

 بـالرتاث املعـارصة بحيـث تـربط املنجـزات ؛ عىل عملية التبادل واألثر والتأثريَن تقومأ والتي جيب ،ةَّالتقني
 .فكر املتجددن خالل الواقع والِمذلك  و، حلالة البناء احلضاريً أساساُّدَعُلتحقيق األصالة التي ت

كـر ِت يف تكـوين فَ سامه، كعوامل ضاغطة احلديثةة واالجتاهات الفنيةَعارصُ أمهية املُ تتضح؛َقَبَا سَّومم
 . يف املنجز اخلزيف ًق إثراءَّقَقد حته التشكيلية التي ِالفنان ومفاهيم

 .ِعارصُفلسفة الفن امل: ًثانيا     
الواحد قرن ر يف الِبتكُي املشـرلعقل البل تنوع وغزارة األفكار املتعددة  ُكِرْدُيَع للفن احلديث لِّتطلُ املَّنإ          

 ّلُ كـةَّيِدْرَ استند فيه التعبري إىل ف،صور األخرىُ العُهْكِرْدُ تْ مل،ا  فنيً ثراءُلِمَ حي، اجلوانبُدِّدَعَتُ فهو م؛العرشينو
أن  ) م٢٠٠٦،عطيـة( يـرى ويف ذلـك  .ه الفنـيِه ومفاهيمه ومـضمون عملـِرِْك عن فِّربَعُغته  التي تُفنان ول

ها األشـكال يف ُِجنتُ فعالية العالقات التي ت: أي؛فعالية األشكال يف تكوينها احلر«ي فلسفة الفن املعارص تعن
وسعى اىل حتطيم األشكال ،الفنان يف القرن العرشين عن الواقع املرئيهبا وبذلك استغنى ،أوضاعها اجلديدة

 .  )١٢ص( »الظاهرية للموضوعات من أجل أن يكشف عن اجلوهر الشكيل أو التعبريي
 كام كان ؛ح العملْطَ عىل سًهالَ سُرَهْظَاملضمون يف لغة الفن احلديث ال ي«ن أإىل ) ٢٠٠٠ العطار،( يشري

. »يِّشها الفنان واملتلقِعايُة الثقافية القائمة التي يا العمل الفني والبيئَنايَ بل توارى يف ث،احلال يف العقد السابق
  ).١٤ص(

  :ها عبارات تقولَنَّمَ التي ض)كونراد فيدلر(كار الباحث بأف) ١٩٦٨ريد،  (َ استشهد-ًأيضا-ويف ذلك 
والفنـان  ،ناِن حولِل هبا املرئيات مِّجَسُد البرصية التي نِشاهَ عن طريق املَالفن احلديث وسيلة إلدراك العامل«
 ).١٥٦ص( .»ك القدرة والرغبة يف حتويل إدراكه البرصي إىل شكل ماديِلْمَي

 املفهـوم َّريَغـَ حيـث ت؛عـشـرينعارصة مع مطلع القـرن الهات الفنية املُّوجدت الفلسفات والتَّتعدلقد 
 بمفـاهيم ونـواتج االكتـشافات ًراِّ فأصـبح متـأث؛-ّبشكل خاص- واخلزف ،-بشكل عام- التشكييل للفن

، مع استخدام إمكانيـات اخلامـات والتقنيـات ذات الوسـائط لعلمية احلديثة، ونظريات التجريب واللونا
 الفنـان ذات تـشمل العلـم والفكـر واملجتمـع وِه لُت دائرتـَعَسَّ وات، الفن املعارصَرَّطوَفقد ت؛  بذلكدةِّاملتعد

 وغري ذلك ممـا أفرزتـه خليالوما وراء الطبيعة والسكون واحلركة والرتكيبية واإلنشائية والرمز واومفاهيمه 
 .  الثقافات واملفاهيم املعارصة 
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الت وثـورات ُّوَ حتـَدِهَين شــرالعشالواحد و  القرنَّرين يف الفن أنِّثني واملفكِن الباحِ مُكام اتفق العديد
شـملت أسـاليب  ،فـةِفنـون التـشكيلية بفروعهـا املختلت عىل الَ تعاقب، هلاَهناية ة الَّستمرُوحماوالت م ،فنية

صـر العـ«ر أن شـاأحيث ) ٢٠٠٥ عطية،( ومنهم . ي واخلامات املستخدمة يف التشكيلاألداء واملفهوم الفن
ع الواسع يف األسلوب ُّت بالتنوَ متيز، أحدثت ثورة يف الفن،ات منذ احلرب العاملية األوىلُّاحلديث شهد تغري

ويعكس ثقافته ـر امت العصِ سُملَون يبحثون يف دأب عن اجلديد الذي حيِزال الفنانون املعارص واألداء، وال
 ).١٥٦ص (.»ويعرب عنه بصدق

، هِ عـن عبقريـة منتجـًاِّربَعُم؛ بد أن يكون من نتاج عرصه الفن ال«أن ) ١٩٧١ قلاموى،سهري ال (ُدِّوتؤك
ّاجلد  ُعبقرية حتمل ر َوُت صـََّريَغـَ تتطـور والتجديـدل الِواليوم يف ظـ، ب أسايس يف الفنَاالبتكار فهي مطلوِ
 بذلك تقاليـد اإلبـداع تََّريَغَت ، و واألداء واخلامة والفكر واختلفت باختالف الزمان واملكان،الفن السابقة

 أتـاح رؤيـة ًاكـرِن خاللـه فِ مـَسَكـَت العمل الفني الـذي عَزَّيَ م،ت خصائص جديدة وسامتَّلَ وح،يِّالفن
 ).١٤ص ( .» يقصده الفنانً وحتميلها مدلوال،األشياء يف إطار جديد

درة اإلنـسانية ُ فيـه القـتَجـَّتوهـر م وعـصُّالقرن العرشين عرص التقد« َّأن) ١٩٩٠ رضا،( َوقد اعترب
َ وكـون جمتمـع م،ه املفروض عليـهِجودُز وِّيَن حِ مُ وخرج اإلنسان،اإلبداعية ت فيـه َ أصـبح،يف فلـسفيِعـرّ

ُاحلركات الفنية مت  ً مجاليةًامَيِ وقٍاتُّت تغريَزَ التي أفر،ن األفكار والرؤى التعبريية واملعامل اجلديدةِ بالكثري مُوجَ
  ).١٩ص (.»يف بنية العمل الفني

ن الـشكل ِر مُّت إىل التحرَّ والتي أد،يات واملفاهيم حول هذه االجتاهاتر النظرُّتطوِ لًوجاء ذلك نتيجة
 ؛ه وطبيعة فلسفته ومفاهيمهُب العرص الذي نعيشِناسُ ت،مة وتقنيات خمتلفةِّ واستخدام أساليب متقد،القديم
 . عنهاٍلِ بمعزَ يعيشْمكن للفنان أنُالتي ال ي
 ِ لألفكـارٌ وهـو انعكـاس،هِـرصَه وليد عـَّنأ عىل ً أحياناُمَهْفُالفن ي« َّ أن)٢٠٠٥ عطية،(د ِّ ذلك يؤكويف
 ).١٨١ص (.» يف أساليب الصياغة والتقنيات الشكليةٌّرِستمُ مٌرُّوَطَه تَّنأالسائدة، و
 ،د اجلوانـبِّ ومتعـدًعـاِّا متنو  أصبح طراز الفنان جتريبيـيف العرص احلديث«نه أ) ٢٠٠٦ ،عطية (ُويشري
 التـي ِ كـل مـرة بالطريقـةِّعـربُ يُهَّنأكام . ز بالتجديد والطبيعة االبتكاريةَّام يتميَّ وإن؛ مظهرية ثابتةةليس له صف

 ِّن كـلِ كيانه الفريـد مـُا يأخذ  حيً إنام طرازا؛ُلْبَن قِ مًا معروفا  نمطيً فهو ليس طرازا؛تتفق مع الفكرة اجلديدة
 ).١٧٥ص( .»حد األعامل الفنيةأ يف جتربة تنعكس
 ّملت فـنَة قد شـَّيصـر يف مسريهتا العّر العامُّع والتطوُ أن موسوعة التسار إىلُ الباحثةُصُلَْخت ؛ومما سبق

 ا شـكلت فيهـ؛ فنيـة جديـدةإجتاهـاتت إىل ظهور َّ فكرية وثورة فنية عارمة أدٍد حتوالتِهَ الذي ش؛اخلزف
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 عـىل اخلـربة ُرِّثَؤُ وتُعَّ الذي جعلها تتنوَاألمر؛  أسايس يف جتديد فكرها التشكييللق كمنطً رئيساًاملفاهيم دورا
 ٌ وجديـدٌ لـيس مجيـلٍت الفنان عـىل  تقـديم طـرحَ ساعد، يف الفنًدارك جديدةَ ومٍنشأ عاداتأ مما ؛اجلاملية
رات والتقنيـات ُّمـن التطـوً مـستفيدا ،ه وطاقاتـه الذهنيـة والعاطفيـةِّ حواسـِه بكاملَمِّقدُ يْ بل أن؛بْسَفح

 . ٍ جديدٍّ مجايلٍت يف إجياد موقفَ التي سامه؛ةِعارصُواملفاهيم امل
ف الرؤيـة َتلـُن خمِ مـل عليهـاُاهيم والتعبريات التي نحصع املفُّتنو« َّأن) ٢٠٠٥ عطية، (ُدِّويف ذلك يؤك        

ًعا وثراءُّنوَ تِّ الفنِنا بأعاملَمتاعِاستوتزيد  ، معرفتناِ نطاقِ عىل توسيعَلَعمَ تْن شأهنا أنِالفنية م  ).١٢٢ص.(»ً
وأصبح فيـه فكـر الفنـان ،أن العرص احلديث حيمل اجتاهات وسامت متعددة) ١٩٩٩، حممود(ويوضح

ًجتريبيا متنوعا ومتعدد اجلوانب يتميز بالتجديد واإلبتكار خيرج كـل مـرة بالطريقـة التـي تتفـق مـع كام انه ،ً
ً طرازا نمطيا بل متجددا اجلديدة فهو ليسةالفكر ً نتيجـة ، بذلك أثرت روح العـرص يف الفنـون التـشكيلية ،ً

، ر وحيمـل سـامتهـيعرب عـن روح العـص،الرغبة يف البحث عن كشف فني معادل للكشوف العلمية الكثرية
ل ًلفظ العمل تعبريا يطلق عىل أعامل تأخذ من كل الفنون بقدر وتشكوأصبح  ، ويزيل الفواصل بني الفنون 

وتطمت بـذلك القـوانني الفاصـلة بـني ، ًإبداعا جيمع من إبداعاهتا التكنيكية وسائل تعني يف تكثيف التعبري
 .الفنون املختلفة يف كثري من أعامل احلقبة األخرية من هذا العرص

ومع التطور العلمي والتقني اهلائل يف شتى املجاالت أصبح الفن يعتمد عىل التحليل وترتيب العنارص 
تمـشى مـع دراك اجلزيئات املكونة لألشياء وإعـادة صـياغتها بـام يإًسوبا بقدر إستطاعة الفنان عىل ًيبا حمترت

 ).٤٦-٤٥ص .(تساع املدركات فيهإحاجات العرص ومتطلباته و
ِ بداية وعيه، إلنسان منذ اَمَ الزٌّفن التشكيل ّفن« َّنأىل إ) ٢٠٠١ ،حيدر(وأشار  ِ  ًرافـضا ،ًغبـارا ،ًمتـأمالَ

 وهكـذا ، يف حلظـة الـوعي باملحـسوساتـيه خارج نطـاق املـستلم احلـسِنذ تفكريُ م:أي؛ فاهيم السائدةامل
  التـي كـان ومـا،يات الـوعي واإلدراكَستوُىل أعىل مإ احلال َّ واستمر،ت اخلرباتَ وتراكب،ت الرغباتَرَّتطو

بنيـة املنجـز تكـوين ا يف   هامـًراْوَد - ومفـاهيم فنيـةٍقاتَنطلُن مِوما نتج عن ذلك م-لة ّيَخُزال للخيال وامل
 ).٢٠٣ص(. »التشكييل 
ا فلـسفة ْهتََد وأسـن،هـا الفـن التـشكييلَّقرأ الوقـوف أمـام بدهييـة ِىل رضورةإ ُ الباحثـةُشريُنـا تـُن هِوم

ل َّكَشَتـَن خالهلـا تِس رؤيـة مجاليـة مـِّ صورة ذهنية بمرجعيات تؤسٍّيِّ فنٍلَمَ عِّلُِك لَّنأة ِعارصُاالجتاهات امل
 .ة َّيِّه الفنِنطلقاتُ مُي عليها الفنانِبنَامت ومفاهيم يِس
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 :ِعارصُر فن اخلزف املُّتطو: ًثالثا
 ََعنْصَيـِ ل؛نيِّ إىل خامـة الطـَهَّجـَوَ فاإلنسان األول ت؛م الفنون َدْن أقِن الناحية التارخيية هو مِفن اخلزف م
ل للسوائل واألطعمة، وكـان ْقَفظ ونِن حِي احتياجاته مِّبَلُِتول ،ها يف حياته اليوميةِ الستخدام،أوانيه وأطباقه

 اخلزف عن شـكل َجَرَخَ ف؛ت األمور عند الفنانَ اختلفِلكن يف العرص احلديث . بالدرجة األوىلا فعيَ نُدفاهل
 .م َدِ وبالتايل عن الوظيفة التي ارتبط هبا منذ الق،اآلنية

ن ناحية ِ جديد مٍرْكِِف بداية لِعارصُ احلديثة يف الوقت املِلالجتاهات الفنان اخلزاف ِستجابةِ الْولقد كانت
 هبا َجَرَى القيم النفعية املادية التي خَّ تتعدٍمَيِ إىل حتقيق قُفِدَاملوضوعات واألشكال اخلزفية التي هتاملفاهيم و

 ًامَيِن قَّمَتضَعامل اخلزفية تت األَوأصبح ، كإناء أو طبق يؤدي وظيفةهف عليَتعارُالشكل اخلزيف عن التقليد امل
 أمهية هذا البحث يف إلقاء الضوء عىل أهم ُحِضَّنا تتُن هِ وم،ت مفاهيم الفنان التشكيليةَسَكَ ومجالية عًةَّتعبريي

 .التشكيل اخلزيفمفاهيم بناء ر ُّطوَي أثرت يف  ت والت؛هذه املفاهيم
كرية وفلسفية وتقنية، ونتيجة هلذا كان عـىل الفنـان رات فُّ تطوَدِهَالعرص ش« َّأن) ١٩٨٧عبود ،(ى َرَوي

 ٍانَن معـِ إلدراك ما وراء ذلك مـ؛ة ومقدرة فنية وعلمية بتلك االجتاهات اجلديدةراي عىل دَ يكونْاخلزاف أن
 ).٣٣ص (.»مجالية وفلسفية وتعبريية

اخلـزاف أن نه نتيجة للتطورات الفكرية والفلسفية املعارصة وجـب عـىل إ«)  ١٩٩٩،حممود( ويوضح
 مجالية ومفاهيم ٍهات إلدراك ما وراء الفن من معانيكون عىل دراية وعلم ومقدرة فنية وعلمية بتلك اإل جتا

 ).٥٥ص.(»تشكيلية
 عـن اجلديـد ً بل يبحث دائام؛ن موضوعات وأفكارِه مُ فيام يتناولٍَّنيَعُ مٍّدَفالفنان اخلزاف ال يقف عند ح

 .ه ِراتُّه وتطوِتمعُن خالل أعامله عن فن جمِ مَِّربَعُِي ل؛هُها جمتمعُي يعيش االجتاهات املعارصة التًمواكبا
أن القرن الواحد والعـرشين وبثـورة فنيـة جديـدة وفـتح بـاب التجريـب «إىل ) ١٩٩٩،حممود(ويشري

ل ُتاحتها أفكار هذا القرن بدأ ينظر للخزف بطريقة خمتلفة بعد أن تغري أسلوب الفكر والعمأواحلريات التي 
 ).٥٨ص.(»وظهرت مجاليات خزفية جديدة

وأصبح فن اخلـزف ، هُزِّيُاف أعامله التي متَّ فنان خزِّ وأصبح لكل،دُّ اخلزفية الفنية بالتفرُت األعاملَفتميز
 ألسـاليب -اآلن-ر احلـادث ُّ وسـاعد يف ذلـك التطـو،له مضمون وحمتوى تعبريي نابع من داخـل الفنـان

ت يف إخـراج األفكـار َ التـي سـاعد؛ اخلامـات والتقنيـات وطـرق التـشكيلبِة بجانـِعارصُوأفكار فنية م
 ُستطيعَن خالهلا يِ التي م؛هِملفاهيمرات ُّصوَوت وبالتايل هي انعكاسات ،وتصميمها وتنفيذها كام يراها الفنان

 .إجياد عالقات تشكيلية جديدة 
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 ِلْجـَن أِ الفنـان مـِلَبـِن قِه املحـاوالت اجلـادة مـ فيـُحِضَّتَ يِعارصُ فن اخلزف املَّنأ إىل ُي الباحثةِّمِرَوت  
ن املفـاهيم التـشكيلية ِ عىل االستفادة مـُساعدُ وت،رُّ التطوُبِواكُبتكرة تُ مٍاحلصول عىل أشكال جديدة برؤية
 .ٍ مجاليةٍمَيِا حتقيق قِن خالهلِ مُنِمكُاملعارصة يف إجياد صياغات فنية ي

 :املحور الثاين
 . املعارصرية يف التشكيلالرؤية الفك: ًأوال
ت َحـَتَقـد ف -رينـالعـشالواحـد ت يف القـرن َالتـي سـاد- احلرية اإلبداعية يف جمال الفن التشكييل َّنأ
ٍ عاملجيادِ عىل اإلبصار الفني إلً قادراُهْتَ وجعل،ؤات الشكلية عند الفنانُّالتنب  مـن ًا كان سـائدَّام عًا بعيد،ٍ جديدَ

ٍىل عاملإيف خروج الفنان ت َ سامهٍ وتصوراتٍمفاهيم ْ حتَ  الفكريـة ِاتُّ للتغـريً ومفاهيم جديدة نتيجةٌرُطُأ ُهُمُكَ
ُ ال حتٍ جديدٍ واقعِت يف اكتشافَرات الفنان التي ساعدُّتصوت عىل الرؤية وَأَرَالتي ط  . الرؤية العاديةُهُّدَ
ت هبا مكونات َحَضَّ التي ات؛ريةت عىل الفنان هي الرؤية الفكَسَن سامت العرص احلديث التي انعكِ مَّنإ

د عـىل الرؤيـة ِّن التـدريب اجليـِ له مـُرَتوافَ بام ي،رَ رؤية إنسان عن آخُفِن خالهلا قد ختتلِ وم،ثقافته العرصية
 . ا التشكيلية عىل األعامل الفنيةُرجاهتُ خمُحِضَّتَ والتي ت،الفكرية

ـي داع الفني وقـوانني اإلدراك احلـسات اإلبَنِّوَِكُ اكتشاف الفنان ملَّنأ«) : ١٩٩٠ رضا، (ُرُذكَويف هذا ي
 ،العمليـات املـصاحبة لإلبـداع الفنـيوبرجمـة   الرؤيـة العقليـة للفنـان،ِ بـصريةِقْمُ عُ هو اكتشاف؛والعقيل

 الفكريـة ِهِؤيتـُساع رِّت الفنان التشكييل عـىل اتـَ هذه اإلمكانيات ساعدّ كل؛ةَّيِلُّواكتشاف أبعاد الرؤية التخي
 ).٢٩ص (. »ت أهم مالمح العمل الفنيَلَّكَت وشَات ملفاهيم صاغَقَلَنطُت مَدَجْوَتي أال

 هي رضورة حتمية هلذا القرن، ِعارصُكر التشكييل املِ إدراك فلسفة الفَّنأ«) : ٢٠٠٦محد، أدعاء  (ُرُكْذَتو
الفنــون القديمــة لــسفة  عــن فًختتلــف كثــرياوالرؤيــة الفكريــة التــي ن الفلــسفة الفنيــة ِ نوعيــة مــُلِّكَشُوتــ

ُ متـْنأ َّدُب  حيث ال، ورؤية الفنانِعارصُق بني مجاليات الفن املُ التوافُقَّتحقَن خالهلا يِ، والتي موالكالسيكية  َّرَ
 ٍ فنيـةٍةَالقـِطْ قاعـدة ثابتـة النهث تكـون لديـيـ بح؛ خرباتهُلُقْصَ وت،هُفِ وتزداد معار،ُهُرِْك فَجُْضنَِي ل؛بمراحل
 .)٣٧ص( .»جديدة

ٍ عـاملِ الرؤية الفكرية هي التي جتعل الفنان قادر عـىل إنـشاءَّنأ ُهُضْرَ عَقَبَن خالل ما  سِوترى الباحثة م َ 
 ّسِ وفـق قـدرات احلـ، جديـدةٍةَغـُِله بِه ومفاهيمِرِْكتيح له ترمجة فُ ملفهوم الرؤية العرصية التي تًبقاِ ط؛ٍجديد
 . ةِعارصُلية امل التي تنشأ منها الصياغات  التشكي؛العالية
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 .)لُواصَلغة ت(املعارصة الفنون التشكيلية : ًثانيا
ر الفنـان وعالقتـه ْوَن خالل تفعيـل دِالفن التشكييل هو ترمجة للحياة وللمجتمع واألفكار واملفاهيم م

 . خالهلا  القيم اجلاملية والفنيةيات، عرب املواد املختلفة بصياغة جديدة، ينرش منَعطُهبذه امل
 التعبري عـام ًها مجاليا هلدف أسايس هوُلِّكَشُكتبها الفنان ويَالفن رسالة ي«ن أ) ٢٠٠٥،كلود عبيد (رىتو

 همُّدُشَ، ويـ الفنان أقرانهُرِاوُ، وحيل مع اآلخرين، ومع املجتمعُغة خماطبة وتواصُ، وهكذا يكون ليريد الفنان
، التـي ، وهـذه الرسـالة اجلامليـةنسان إىل اإلنسانفالفن رسالة اإل.  والفكريةه االجتامعيةِإىل رؤيته أو مواقف

ًفالفن شاهد هام عىل العرص ألننا نكـشف يف أعـامل الفنـانني تكثيفـا ، ـر تكون شاهدة بشكل ما عىل العص
 ).٦٣-٦٢ص (.»وماقدموه من رؤية مبدعة ، وماحققوه من مجاليات يف تطوير الذوق ، ًدقيقا لعصورهم
ن  ِ مـُحِّوضـُ لألجيـال يًم رسـالةِّقـدُوي ، ، وهو يطمح للتغيـري االجتامعـيًة اجتامعيً رسالةُفالفن حيمل

 تـوازن إجيـاد، وا ا، ومجاليـ ا، واجتامعي ي قد نستطيع حتقيق توجيه األجيال، فكري، والتم واملفاهيمَيِخالهلا الق
 .رين ومع املجتمعَل مع اآلخُواصَتمثايل، وهكذا يكون الفن لغة خماطبة و

ة واجتامعية شائعة لدى كل َّ هو نشاط خيدم وظيفة بيولوجيّالفن بشكل عام«ن  أ)٢٠٠٦ية، عط(ويرى 
 ِْربَن خاللـه إىل سـِ مـَ الـذاتُُربْعـَ، ت باحلياة املرتبطة بحركة الزمـان واملكـانٌلِصَّتُ وهبذا املعنى فهو م؛الناس
َ، وترمجهاِأغوار  ).١٧٣ص (.»عاين وانعكاسات الوجودن رموز ومِن كياهنا مِ مَمَراكَ ما تِوناتُكنَة مَ

ل ُع والتعامِ الواقِمْهَن مظاهر التعبري عن فِ مٌرَهْظَ التشكييل مّالفن«ن أ) ٢٠٠٠العطار ، ( ُرُكْذَويف ذلك ي
ُ عامال م-ًأيضا- ُّ، ويف إطار الفكر الديني كان الفنمعه ، ويف إطـار  يف جتسيد تلـك املعـاين واألفكـارًكاَشرتً

ُال لتلك املِعادُ م-ًأيضا- ُّفنالفلسفة كان ال  عـن ُّ احلـواسُعجـزَ األشياء التـي تِْهنُتفسري كِالت البرشية لَحاوً
ًة مفتاحـا َّه االبتكاريِن خالل طبيعتِ مُّنَ، فكان الفت عليه الروح العمليةَبَلَ، حتى جاء العرص الذي غهاِإدراك

 ).١٤٩ص (. »التجريبيةد من احللول للفنان العدي التي أتاحت ؛ن التطورات اخلياليةِللعديد م
ساعد عـىل اكتـشاف املعـاين  لغة تواصل  تـوجدان الفن التشكييل يما سبق وختلص الباحثة من خالل 

 .الفني بشكل عام واخلزيف بشكل خاصإجياد لغات تشكيلية ختدم املنجز وواملفاهيم اجلديدة 

 .حوار الرؤية واإليصال الفني:ًثاثال
ٍيش الفنان يف عامليف العرص الراهن يع  ٍمْلـِ عـىل عَ و صـارًائعاَ شـًيـه شـيئاِ فُةَّيـر البـصُةَورُّ الصِتَحْضَ أَ

 ،ريةـت الرغبـة يف الفنـون البـصَ زاد، مجاليـةًةَزْفـَت قَقـَّ وحق،ً وأغزر عددا،ًعاُّ أكثر تنوٍةَّ برصيٍةَّيِّنَ فٍبأشكال
ن خالهلا الكشف عـن املفـاهيم التـشكيلية ِ مُنِكْمُ ي،ىل البحث عن آفاق جديدة لإليصال البرصيإت َوقاد



 

  -٢٠-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 . م يف إجياد بنية فنية جديدةَساهقد تالتي 
 عـن األشـياء َِّربَعُِي ل؛ةَّ عن الوسائل التشكيليُثَحْبَالفنان الذي ي« َّنأ) ٢٠٠٨ إيالف البرصي، (ُحِوضُت
ت َدَ التـي اسـتنف،-نفـسها-ات التعبرييـة ىل األشـكال والرمـوز والرتكيبـإ يلجـأ ْنأ ُ ال يستطيعِهْيَدَة لَّمِهُامل

دات َفـرُ جيد تركيبات جديـدة للمْنأعليه ْ؛ إذ رةِّا املتكرِها واستعامالهتِوعُيُ شِبَسبِها بَرْحِت سَدَقَ وف،معناها
ْ مت،التشكيلية َلـام يف األمهية ًرادفاُ ومًبارشاُ ومً جديداً تأثرياُكِلَ  ًامَبهُ مـُهُن عملـ يكـوَّ أالَ رشيطة،َ يقولْنأ ُريدُ يِ

 الـذي ِّ الفنـيِ للتقليدًان كان امتدادإ و، ذا معنىً واضحاُهُلَمَ عَن يكونأى َسعَن يأ َّدُب بل ال ،ا عىل الفهم يِصَع
َعارصُ املَ املفاهيمُسِعكَ ت،ٍ جديدةٍ أفكارَِةنْحُ هذا التقليد بشَرِّوَطُن يأ لكن عليه ،ُهَقَبَس ه ِرْكـِ بنيـة فُحِّوضـُ وت،ةِ

 ).٢٢ص(. »الفني
ن احلقيقة ِنة مَّعيُ مٍهُجْوَىل أإ ُشريُه يَّو وكأنُدْبَز هو الذي يَّيَمُ املَّ الفنيَالشكل« َّنأىل إ) ١٩٨٧نوبلر، ( ُشريُي
 لالسـتجابة َ املجـالُتـيحُبـذلك ي ،صـر مفاهيم وفلسفة العـُملَ حت، يف صيغة رمزية،ها بوضوحَلِّمثُ يْنأدون 
 ،وإثـارة خيالـه ،ةَّيِّسِتعة الفرد احلـُ منها م،ّن تأثريات عديدة للفنِها مُعَبْتَوما ي ،ق هذه األعاملُّذوَة يف تِّعربُامل

 التي تربطـه بةِع بالتجرُّ املشاهد فرصة التمتُومجيعها متنح، اقعه الفنيه وربطها بوِه ومفاهيمِكرِوالتعبري عن ف
 وإقامـة ، العمـلْنيَ وبـُهَنـْيَالة بَّكة الفعَشارُج عن طريق املق الفن عند املشاهد ينتُّفتذو؛ بواقع الفن التشكييل

 ).٩٦ص (.» صورة تعبريية حتمل مضامني فكريةُِجنتُحوار برصي ي
 الـشكل أو ِنـة لتمثيـلَّعيُ تقاليـد مَّ أيُملـكَين ال يـرفنان القـرن العـش« َّن أ)١٩٨٧نوبلر،(وقد أشار 

عـل الثـورة اهلائلـة مـن ِوبف.  إليه كقاعدة أساسـية للتـشبيهُلجأَ يًداَّدُ حمًسلوباُملك أَ وبذلك هو ال ي؛الفضاء
 َن خيتـارأ بإمكان فنان القرن العـرشين َّعة فإنِّوبوعي األساليب العديدة املتنو النامذج واألمثلة لتاريخ الفن،

 يف ٌّرُه فهـو حـُالئمـُجياد أسـلوب يع إِستطَ يْوإذا مل،  اخلاصةِِهاتَعُّلَطَ عن حاجاته وتُِّربَعُ يٍ أسلوبَّها أيِينَن بِم
َى خمَوِ سٌءه يشُّابتكار أسلوب جديد ال حيد  ).٢١٢ص (.» ومهاراته وجتربته السابقةِِهتَلَّيُ

 ُنِكْمُن خالله يِ وم،ِ اإلنسانِبد عاتإن ِأ مَّزَجَتَ ال يٌءْزُ جَّ الفنيَ النشاطَّأن«) ٢٠٠٦، ُصاحب (َرَكَوقد ذ
ن تـاريخ اإلنـسان وثقافتـه ِ مّ كان وما يزال ذلك اجلزء اهلامَّ الفنَّذلك أن؛ لواقع وتطويره لَقَمْعَ أٍمْهَ فَلوغُب

 الفنـان ُهَ اختـارً تعبـرياَّن إالُكـَ تْعهـا ملُّ عن األساليب وتنوُ وتكشف، يف الفنونُ األعاملُهُلِّثُ ما متَّنأو، وتراثه
  ).١٣ص(. » فصله عن الفكر واملضمونُنِكْمُنا ال يُ هُّ الفنيُفالعمل؛ هِكرِ عن فَِّربَعُِيل

 ًا إدراكـَ املـشاهد-مـا- قطعـة خزفيـة أو لوحـة ُ مظهـرَُحنْمـَقد ي«نه أ) ١٩٨٧نوبلر ،(شري ُويف ذلك ي
 الفكـرة واملفـاهيم واإلحيـاءات َّنأ ما نجـد ً غالباْ ولكن،تعة كبريةُبالرتكيبات التكوينية يف الفنون البرصية م

 ).٢٠٣ص  ( .» اجلامليةَتعةُ املَ املشاهدُ متنحًالعمل الفني هي أيضاة يف ِّور املعربُّوالص
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ي ِّل الفنـُمهية الرؤية يف حتقيـق التواصـأن خالل البحث يف الدراسات واملراجع عىل ِ الباحثة مُصُلَوخت
مـا ن املداخلة واحلوار الذي حيصل بني الفنان واألثر الفني لـه أىل إ) ٢٠٠٨ إيالف البرصي،(ومنها دراسة 

لة ذا قيمة مجالية عندما ِه وحدة مادية متكامِفْصَوجد بوُيوازيه يف العالقة بني املشاهد واألثر الفني، فالعمل ي
 ُهَنـْيَ بـري وإجياد حوار بـص،الة يف التجربة اجلامليةَّتعتمد عىل املشاركة الفعوالتي  ، لدى الناظرًد استجابةِّولُي

ن خـالل األسـاليب ِ مـ،أمهية حـوار الرؤيـة يف حتقيـق أهـداف الفنـانن ُن هنا تكمِ وم،وبني العمل املنجز
   )٢٦٧ص(. ن مفاهيم تشكيلية جديدةِه مُلِ وما حتم،والصياغات

 :املحور الثالث 
 .ِعارصُالسياق يف العمل الفني امل: ًأوال
 .زيعها داخل العمل الفنيا وتوىل قوانني يتم تركيبهإن من عنارص ختضع َّ يتكوّه العامِفهومَياق بمِّالس         

 أطرافها عالقة من ْنيَوم بُ تق،فة يف الوظائفِجمموعة من الرموز املختل«بأنه ) ١٩٨٧فضل، (ه َفَّوقد عر
 .)٣٢٥ص( .»ف والتبادلُّالتكي

ف ُّعتمـدة عـىل التكيـُدة مِّتعـدُ هلـا وظـائف م،فـةِتلُع بني جمموعة رمـوز خمَقَوالسياق يف العمل الفني ي
وم عىل جمموعـة مـن ُقَ، التي تقاعدة الوحدات الباقية املتجاورةىل إستند َني وحدات العمل الذي يوالتبادل ب
 ال يتم ،رةِتجاوُىل وحدات سياقية مإ وذلك للوصول ،ظم فيام بينهاَْتنَ حتكم تلك الوحدات التي ت،العالقات

ك ُ عـىل التامسـُهنـا تعتمـدكو؛ إعـادة تركيبهـا للحـصول عـىل املعنـىإال عن طريق قراءة هذه الوحدات و
ك ِىل إنتاج متامسـإ وتؤدي ، يف استدراج املعنىً كبرياًي دوراِّ التي تؤد،ر الفكري بني هذه الوحداتُوالتجاو

ن ِكات التي مـِّ املحرّلُن خالهلا يتم الكشف عن كِ م،ليةُ لتؤدي وظيفة تواص؛تشتغل فيه الوحدات السياقية
 .خالهلا يتشكل العمل اخلزيف 

عتمـد عـىل َالسياق يف العمل الفنـي ي «َّنأحيث  ) ٢٠٠٨ إيالف البرصي، (ُهْتَرَكَ الباحثة مع ما ذُفقوتت
دة عـىل معنـى ِستنُ مـ،مـةِنتظُ ترتيبها يف وحدات مُِّمتَإذ ي؛  أسلوب وتقنيةِّيف أي) العنارص(ر الوحدات ُجتاو
فعنـد . حدة العمـل الفنـيِتظم أو تدخل يف ود معلومات تنَّن ثم تتولِوم  عىل الذي سبقه والذي يليه،ُيعتمد

ث تتـضح لنـا يـ بح؛السياق الداخيل يف العمـل الفنـي) فْيَالك( من الرتكيز عىل َّدُب دراسة الفن التشكييل ال
 بفعـل ،لِتكامـُ مٍ وعـىل أسـاسً مفهومـاًصبح العمل الفني واضـحاُالعوامل اخلارجية املؤثرة فيه، وبذلك ي

 ّ وذلـك اند قيمـة املفـردة،ِّفالسياق هو الذي حيـد. نة للكل ِّكوُنها األجزاء املوجود وحدات وقوانني تتضم
 العمـل ويفـرض عليـه قيمـة رغـم تعـدد ُِجنـتُفالسياق هو الـذي ي لكل مفردة معاين ودالالت ومضامني،

ُاء عىل املرجعيـات واملَِنعطي العمل الفني معنى بُياق هو الذي يِّن السأ بمعنى آخر ،الدالالت يـات التـي َعطً
 ).٣٨ص (.»ترافق مكوناته
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 بطريقة ُهُمْهَ جاء فً وسواء،عاينَىل إنتاج مإيؤدي جتاور عنارصه ووحداته  ،م بسياقالفن التشكييل حمكو
 عند مشاهدة لوحة فنية فإننا من خالل استخدام العملية الذهنية واإلدراكية ًفمثال ،مبارشة أو طريقة اإلحياء

 تتـوارد معهـا -ًمـثال- فاللوحات الكالسيكية ؛ املواقف التي جتمل املعنى نفسهحضار الكثري منِيمكن است
 الظـل والـضوء ، التفاصيل، األلوان الغامقـة:ثلِ م؛ لرتتيب عنارصها؛ة من خالل السياق الشكيلّدِمعاين ع
 .ى املراد إيصاله من اللوحةَلتعطي بذلك املعن، وغريها
 :ِعارصُر الفن التشكييل املُّ وأثرها يف تطو،ديثةاالجتاهات واملدارس الفنية احل :ًثانيا

 أثرها عـىل الفنـون بمختلـف وكان هلا ، الفن التشكييليف االجتاهات واملدارس واحلركات ْتَدَّعدَلقد ت
وتناولت الباحثة يف هذا اجلانب أهم اإلجتاهات واملدارس التي كان هلا األثر األكرب وامللحوظ عىل  ،العصور

ووسـائط   ومافرضته هذه احلركات من متغـريات وتقنيـات وخامـات جديـدة،شكيلية الفنيةاملامرسات الت
ومـدى ،   الدور يف الكشف عن املفاهيم التشكيلية املعـارصةاكان هلو ،يف التعبري الفني والتشكيلمستحدثة 

   :وتذكر منها،إسهامها يف حتقيق األبعاد التشكيلية والتعبريية يف فن اخلزف املعارص

 Conceptual Art: ملفاهيميا الفن
 ِّيلُل الكُّهو التبدو. الفن املفاهيمي هو حالة حتويل فكرة ما وجعلها ملموسةان ) ٢٠٠٥،عطية(يذكر       

ستخدم فيه الفنان الوسائط َي ياملفاهيماالجتاه و،  الفكرة والتعبريْنيَيف العالقات التقليدية يف العمل الفني ب
 .عترب الفكرة هي أساس العملَالفنية حيث يه ِ لتحقيق أفكار؛املادية

ن أجـل ِ مـفني الِّ وختط، عن املفاهيم التقليديةِّنا كان التخيلُومن ه«يف ذلك ) ١٩٨٧،عطية(ويوضح 
 بـشكل بإسـتخام املـواد واختصار املسافة بني الفن واحلياة بمعنى التوجه نحو العمـل ،واقعرؤية جديدة لل

ر من املهارة َّتحرَ وليس له هدف غري أن ي، يتضمن كل العمليات الفكريةهذا النوع من الفن حديس ،مبارش
 .)١( شكل   .)١٧٤ص( »احلرفية للفنان حيث تصبح الفكرة هي اهلدف احلقيقي للفن

ِع من اإلطار التقليدي للعمل الفني، أيضا لِبدُل املَ مللًي يف الغرب نتيجةاملفاهيمنشأ الفن  ل مفهـوم ُّتحوً
 الفكرة التي ينطوي عليهـا الفعـل الفنـي أو يطرحهـا َعتربُ حيث ت؛جلامل الفكرة أو التعبري عنهااجلامل الفني 

ِأكثر أمهية من املوضوع، وأيضا ل ر النوعي التكنولوجي بسبب التـأثري الطـاغي لالكتـشافات ُّسايرة التطوُمـً
  .العلمية

فن يتضمن «فاهيمي عىل أنه  عرف الفن امل)Sollewittسول لويت (إىل أن ) ٢٠٠١،ثروت(ُويشري 
ُالعمليات الفكرية وأيضا متحرر من املهارة احلرفية لدى الفنان ، فالفكرة هي فن املفهوم وهي األداة التي  ً
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ُ حيث تعلو فيه الفكرة عىل العمل الفني ذاته فتصبح العملية اإلبداعية مثل الفلسفة حيددها »تصنع الفن  ُ
لك توظيف املدرك البرصي بالتناغم مع شتى احلواس األخرى من اجلدل ووضع التساؤالت ، ونتج عن ذ

ُوكانت أعامل فناين هذا االجتاه متحررة من القيود االجتامعية ، والثقافية ، والشكلية ، ، سمع و إدراك وفهم
والطرق التقليدية اخلاصة بالعمل الفني ، حيث ختطي هذا االجتاه الرؤية اخلاصة بتحويل الواقع وصياغته 

أي التحول إىل اآللة ،  جديد يف عمل فني ، وأصبح الواقع هو املجال األسايس للمقابلة اجلاملية من
أي ) Concept( إىل املفهوم)Content(والتكنولوجيا حيث اختفت بصمة الفنان ليتحول الفن من املضمون 

بالعمل الفني الذي ينتج التحرر من القيود االجتامعية والثقافية واإلشكال ذات الطرق التقليدية اخلاصة 
 ).٩٧ص ( »للسوق

 يف أوروبـا ًسـواء- ة اجلديدةدادائيللحركة التعود ي املفاهيمجذور الفن ان ) ٢٠٠٣،البسيوين(ويذكر 
 عـىل ً الفـن يقـوم أساسـاَّ أنًخةِّرسـُ م،اتَّيل املفهوم يف الستينَّ يف مطلع القرن العرشين، ثم تأص-أو أمريكا

ن اخلامـات ِ نـوع مـّ للتعبري عنها، واحلرية يف اختيار أيً مناسباُ وسيط يراهّاستخدام أيه بَكرتِترمجة الفنان ف
 ًجاَنتُد باألسس الفنية التقليدية واملألوفة، عىل أساس أن العمل الفني ليس مُّن دون التقيِالتي ختدم الفكرة، م

 كبري من الفنانني يف خمتلـف دول العـامل يف دحيث تناول عد، ا م تشكيليَرتجُج فكري مَنتُر ما هو مْدَا، بق مجالي
جتاهاهتم أساليب خمتلفة تعتمد عىل بنـاء فكـرة العمـل الفنـي التـي جيـب أن تبحـث يف املـواد واخلامـات ا

حيث متس جوهر العمل الفني والتشكل كيان مادي له صفة الدوام بل هلـا فعاليـة ال هنائيـة ومـن ،اجلديدة
 ) .٤٢ص (.صفاهتا التغيري وبناء تركيبها

 هـو -هنـا-فـالواقع ،  رؤيـة جديـدة للواقـعإجيادلقد حاولت هذه احلركة «) ٢٠٠٦،عطية(ويوضح 
 يف العالقـات ِّل الكـيلُّي هـو التبـداملفاهيم ومدلول الفن ،ًا جديدا  فنيً إدراكاإلدراك اجلاملاملجال األسايس 

 . الفكرة والتعبريْنيَالتقليدية يف العمل الفني ب
وقد اعترب كـوزت انـه .وكوزت، ولونج، وروث، وناومان،بويس :»اإلجتاه املفاهيمي«ثيل ومن أبرز مم

 ).١٧٤ص(»وموضوع تساؤل حول الفن ووظيفته،بوسع  الفن أن يصبح جمال تأمل عقالين نقدي
  Arts postmodern:فنون ما بعد احلداثة 

ت يف الغـرب َة ظهـرَّارات فنيـّتين فنون ما بعد احلداثة هي جمموعة اجتاهات وأ) ٢٠٠١عرايب، (شري ُي
كـل شمل َومصطلح ما بعـد احلداثـة يـ. ّات من القرن العرشين، ومتتد حتى الوقت احلايلَّيمنذ ما بعد الستين

، ويتداول مـصطلح الفـن »احلديث«ـ، وينطبق هذا اللفظ عىل حركة تناهض ما يعرف باملدارس والتيارات
 .ل أو مرادف ملصطلح ما بعد احلداثةّاملعارص يف جمال الفنون التشكيلية كمقاب
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 ويـرى أن زمـن مـا بعـد ،ّومن األفكار السائدة عىل ما بعد احلداثة أهنا حركة تتقبـل مفهـوم التجديـد
حماكـاة األشـكال (، واملعارضـة bricolage ويرى البعض بأنه التجميـع ،احلديث هو زمن استحالة التحديد

  .allegoryمز ، واملجاز أو الرPastiche) السالفة ومزجها
مـا بعـد (ات يف الفن املعـارص َّيّلقد ظهرت اجتاهات وتيارات فنية تشكيلية خمتلفة يف فرتة ما بعد الستين

، post conceptualisme، مـا بعـد املفـاهيم املطلقـة art conceptuelفـن املفـاهيم املطلقـة :  منهـا؛)احلداثـة
 )ص.د(.Neo Dadaismeة املحدثة ّ، الدادائيminimalisme) احلد األدنى(ّاالختصارية 
ّويف جماالت عديدة حول ، ّفنون يف تيارات ما بعد احلداثةن بني الُالتعاو «ن أ) ١٩٩٤ ،شموط(ّو يؤكد 

، وأصبح املهم هو عمل الفنان، وحركتـه، ومـشاركة ممارسات حرة جتريبيةفن الطليعة النشاط التشكييل إىل 
وليس ) فكرة العمل الفني( ألن املهم بالنسبة إليهم، هو ؛ وناقد فنيّاجلمهور، وبالتايل حتول إىل منشط ثقايف

ل العمـل الفنـي إىل َّوهكذا كان يتم اخللط بني عدة أنظمة فنية يف العمل الواحـد، ممـا حـو. العمل بحد ذاته
 ). ٨١ص (.» حركيبرصي استعراض سمعي

  ؛post - modernا بعـد احلداثـة مـصطلح مـاسـتخدموا  رينِّاملفك العديد من نأ  )٢٠٠٧عثامن،(ويوضح 
، وحول تعريف مصطلح ما بعـد املية الثانيةا احلضارة الغربية منذ هناية احلرب العْهتَات التي شهدُّلإلشارة  إىل التغري

مـا بعـد احلداثـة يف الفـن ن احلداثـة إىل ِل مـُّ التحـوه أنR-Atkins احلداثة يف الفن التشكييل يقول روبرت اتكينس
الطليعيـة يف بدايـة القـرن ز األعامل الفنية يف تلك الفرتة بإعادة قـراءة املـوروث الفنـي للحركـات َّوتتمي، التشكييل
 .ات َّ، وقد بدأ استخدام املصطلح مع بداية السبعينيالعرشين

 ، تـم القـضاء عـىل اجلامليـة يف حركة الفن التـشكييل العامليـةاتَّت منذ هناية الستينيَالت التي ظهرُّومع التحو
 من املجتمـع الـذي ِهِمَيِ وقِِه حملها واقع جديد للعمل الفني يستمد مجالياتَّلَ، وحطة بفكرة الشكالنيةِاملوروثة واملرتب
 قـادر بحـد ذاتـه عـىل التعبـري عـن تلـك ،رَبتكُج مَنتُوعىل هذا أصبح العمل الفني كم ، الرسيعُّز بالتغريَّأصبح يتمي

ل مـع املجتمـع ُالتواصـوهتـدف إىل ، يف مجالية فنية جديدةضُت اجتاهات فنية تَ، فظهرمات احلضارية اجلديدةِّاملقو
 .اتهِّبكل متغري
صـبح أ، م القديم للقطعة الفنية املتفردة املفهوَذَبَالفنان الذي ن ان:  هذا فيقول عىل)بيري ريستانى(ق الناقد ِّعلُوي

ق أصـبح َ ومن هذا املنطلـ؛ مع املجتمعًالُ أكثر تواص وأصبح، اجلديدة يف العمل الفني أكثر قدرة عىل طرح املفاهيم 
ل عقالين، ويصبح جمال وموضوع للتساؤل حول ُّ ليصبح العمل الفني جمال تأم،الفنان يزيح احلواجز بني فروع الفن

 .الفن ووظيفته يف املجتمع
 ؛ثة يف الفن التـشكييلَري اجلاملية املتوار يف املعايُّ هو التغريرتة ما بعد احلداثةت يف فَثَدَات التي حِّن أهم املتغريِوم

 يِستقَت تـَ والتـي أصـبح،ت املعـايري اجلامليـةَدَّتعـدبل   ،ّدَعُد ومَّدُسري وفق معيار ثابت حمَد املعايري اجلاملية تُعَ تْمَفل
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األبعـاد ايري وأخالقيـة إىل جانـب املعـ حـضارية تارخييـة  فأصبحت هنـاك معـايري اجتامعيـة ،ها من الفن ذاتهَمبادئ
 )ص.د( .وأصبح الفنان يطرح املفاهيم حول طبيعة الفن ووظيفته يف املجتمع ،التشكيلية والفنية

ختلص الباحثة إىل أن من أهم ما ركزت عليه فنون مابعد احلداثة هي إزالة الفواصل بني جماالت الفـن 
ت ووسائط متعددة تعرب عـن ًوبذلك يصبح الفنان أكثر تنوعا يف طرح أفكاره ويف إستخدام خاما،التشكييل

 . )٣(شكل  و)٢( شكل .فكر الفنان ومفاهيمه التشكيلية
  construction School:املدرسة البنائية      

تبحث عن  ين،ـرشة ومعامرية نشأت يف روسيا يف بداية القرن العَّهي حركة فنيأن البنائية ) ٢٠١٠،عطية(يذكر 
ة واملـستقبلية يف التـصوير َّىل التكعيبيـإ البنائية يف أصوهلا ُعودَ ت،ا املجتمعم يف تكوين هذِسهُأشكال جديدة يف الفن ت

 مرحلة التشخيص إىل مرحلة استخالص الفني يف دراسة العمل ائيةوتتجاوز البن .ها فالديمري تاتلنيَسَّوالنحت، أس
 معـاينتـرتبط . فنـييف إطـار طـراز ً وتفسري األشكال والصور، استنادا إىل العالقة الناشئة بني تلك األشكال املعاين

 إىل لغـة ينتمي البنيويوأن سياق الفن باملفهوم . الرمزي بنظامه الذي يتشكل بواسطة اخليال الفنيالصور يف العمل 
ً يمثل تعبريا رمزيا، وله بالنسبة للناقد الفنيفالعمل .الشكل وليس للسياق العام للواقع ألن .  أكثر من معنىالبنيويً

عـىل أسـاس أن العمـل ، أخرى يتوصل إليها املشاهد كلام متعن يف تأمله أكثـر ومعاينولد عن تصارع معنى  تتاملعاين
 العالقـات املحـسوسة للكـشف عـن البنيـة البنيـويويتجاوز النقـد . اخليايل هو بمثابة إبداع يستعيد الزمان الفني

وإن لكـل بنيـة طابعهـا . باستخدام طرق التحليـلً استنادا إىل مبدأ اكتشاف القيم اجلامليةفني عمل أياألساسية يف 
وذلـك . وختتلف البنية اجلاملية يف فنون عرص النهضة بتميزها وتفردها عـن البنيـة اجلامليـة يف الفـن احلـديث .املميز

 ).١٨٢-١٨٠ص(.يستدعى احلصول عىل املعايري اجلاملية من واقع بنية العرص
ىل إ وهيـدف ،)الـشكل اخلـالص(ـب الفن الذي يتمتع«نه أ املذهب البنائي عىل) ٢٠٠٦ عطية،(ف ِّرَعُوي
ْوهو جي ، املوضوعيَة عن العاملَّستقلُ حقيقة جديدة مإجياد ىل االسـتخدام إ ويميـل ،موضـوعيَّح نحـو الالَنَ
ومن املبـادئ األساسـية يف هـذا الفـن حتقيـق اإليقـاع  ،مات الصناعية واألساليب األدائيةث للخاَستحدُامل

 ).١٥٤ص (.»ي الزمان واملكانَُْرصنُتمثيل عكي بيالدينام
ات الزمنيـة واملكانيـة ّر باملتغريَّ وهي تتأث، بناء اإلنسانُِهشبُت« بأهنا )١٩٦٨ ريد،( ويف هذا السياق أشار 

 ـرو أول حركة فنية نـادت بقبـول العـصن املذهب البنائي هأيط به، كام حتاول جتسيم فكرة احلركة، وُالتي حت
كات خـارج وداخـل احليـاة اإلنـسانية، معتمـدة االهـتامم باألشـكال َدرُ كأساس لعامل املـالعلمي، وروحه

م اجلاملية َيِاهلندسية ذات الرتاكيب غري التقليدية يف بنائيات جديدة، كام استخدمت اللون ودرجاته إلبراز الق
 ).٨٠ص (.»اكم واحلركة عن الرتً منح البنائية تعبريان خالل استغالل اإلنارة ومدى أثرها يفِسطوح ملل

َ جمً األشكال تتخذ أوضاعاَّنأ برز خصائص البنائيةأن ِن مأ) ٢٠٠٦ كامل،( ويرى ة جتريدية للتعبري َمَّسُ
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ت اللـون َمَ كـام اسـتخد؛جديدةثة ضمن بنية َحدَستُ مً أشكاالُدِّلَوُعن مضامينها، حيث األشكال اهلندسية ت
 . والظاللالواحد مع االعتامد عىل النظم الرتكيبية

ل األداء من التكـوين َّوَوحت ،ثةَستحدُت بخامات صناعية مَذِّفُون بالرتكيب ونُّت أعامل البنائيَصفّوقد ات
وأصبح مضمون الطرق األدائية ال يستهدف حتقيق التجانس والتوافـق بـل ، ىل البناء يف املكانإعىل السطح 

 .)٥(و)٤(شكل  . من الديناميةٍةىل حالإل ُّيستهدف التوص
 عـن املظـاهر الـصناعية ْجُتْنـَ تْالرؤية الفنية اخلاصـة باملـذهب البنـائي مل«ن أ) ٢٠٠٦ عطية، (ُحِّوضُيو

ولكنها ناجتة عـن العمليـات البنائيـة  ،حات أو حجوم تكعيبيةَّللحضارة أو اختزال الدالالت البرصية ملسط
 ًن تلك الرؤية العقالنية ال تقف حائالأغري ، بالطريقة التي كشفت عنها العلوم احلديثة ،فنانالتي يقوم هبا ال

 ).١٥٣-١٥٢ص (.»ت هبا األعامل البنائيةَيغِأمام النزعة الشاعرية التي ص
الفنانون البنائيون وحدوا جهودهم من أجل إسـتخدام « أن  )ندا( عن )  ٢٠١٠،منال الصالح(وتذكر

وجيا املتطورة حيث اعتمد عليها يف تركيب أشكال وأساليب التنفيذ التكنول، املواد احلقيقية يف الفراغ الفعيل
 احلركة البنائيـة مبـدأ ومن أهم األسس التي قامت عليها،جديدة مبتكرة حتقق اإليقاع الديناميكي يف العمل

 التحريـك والديناميـة يف وذلـك مـن خـالل اسـتخدام عنـارص ،قيقة بتحقيق صفة الزمان واملكانمتثيل احل
 ).١٧٦ص (.قَطلُللفراغ املالالهنائي والشفافية مق ُوبتحقيق الع ،التعبري

 نحـو توضـيح مفهـوم الفكـر »بفزنر« و»جابو«عن ) ١٩٨٣،الدسوقي( يذكر يف ذلك ً ويف ذلك أيضا
وأن عنارص الفن البنائي هلـا قواعـد يف صـورة ،ن القواعد األساسية للفن مها الفراغ والزمنإ«البنائي قوهلام 

  )٢١ص .(»اميكياحلركة املمثلة لإليقاع الدين

ل التعامـل مـع اخلامـات ِّفـضُن الفنـان يأ ً بالفكر البنـائي وبـات واضـحاِعارصُر فن اخلزف املّوقد تأث
واالهتامم بـالفراغ بأنواعـه  ،رةِّواألساليب التكنولوجية املتطو اجلديدة بجانب اخلامات األساسية للخزف،
 ).٦(شكل .والطاقة احلركية يف العمل اخلزيف املعارص

 School construction :هاوسورسة البامد
 مدرسة فنيـة نـشأت يف أملانيـا كانـت ن عِّعربُصطلح يُهو من الباوهاوس  إ)موسوعة ويكيبيديا(تشري  

قام بإجياد املدرسة املهندس املعامري األملاين والـرت غروبيـوس  .الفنون التشكيليةتها الدمج بني احلرفة وَّهمُم
سعى منـه َ يف مـ؛منيِّني واملـصمِّن الفنـانني واحلـرفيِت إليها جمموعة مـَّمَ ض؛انيام يف فايامر يف أمل١٩١٩عام 
 . ً ودقيقاً رفيعاً وكانت هذه املدرسة الفنية نموذجا،ل بني الشكل والوظيفةُ تواصجيادِإل
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 عىل الفـن واهلندسـة املعامريـة والـديكور والتـصميم اخلـارجي والطباعـة ٌ كبريٌكان للباوهاوس تأثري
ًن أكثر تيارات الفن احلديث تـأثريا يف اهلندسـة ِعترب أسلوب الباوهاوس يف التصميم مُ ي؛ميم اجلرافيكوتص

 .والتصميم يف الفن املعارص
ـري يل واإلبداع الفنـي والتحليـل البـصعد الرمزي والتعبريي يف عمليات التشكُت هذه املدرسة بالبَّاهتم

 عـىل البـساطة يف التـصميم ُزِكـَتْرَفلـسفة الباوهـاوس تِلعميقـة ل الـروح اَّنحيـث أ ؛للمشهد والتكوين اللوين
 .)٧( شكل )ص.د(.ف، واالبتعاد عن اإلرساف واملبالغة الشكليةِّ اهلنديس املتقشّسِواستخدام احل
وقـد  ،ج الفنـيَق الفكر الصناعي يف املنتحتقيت َحاولهذه املدرسة أن ) ٢٠١٠،منال الصالح(وتوضح 

بـه مـن َّومـا تتطل ،جل العمليـات الـصناعيةأكر الفنان يف التصميم من ِعتامد عىل فحتقق ذلك من خالل اال
دات التـشكيلية للنظـام اهلنـديس كمـدخل إلجيـاد َفـرُعتمدة يف ذلك عىل املُ م،استخدام اآللة والتكنولوجيا
 .م وطبيعة االستخدامَواءَتَتركيبات ذات وحدة هندسية ت

ً صوالُت من ذاتية الفنان وَصَّلَ فقد ق؛ األعامل هذه املدرسة يف حتليل وبناء يفً أساساُّدَعُق العلمي يِفاملنط
َسـاهم ممـا  ،عي وارتباطـه بـاملجتمع واحتياجاتـه عىل الفكر الـصناًتأكيدا ج بأعداد كبرية،َنتُىل العمل املإ يف َ

 . ن الفكر يف احلياة الفنية التشكيليةِانتشار هذا النوع م
مت َوقـد اسـتخد م الشكل مع البيئة املحيطة ومـع اجلوانـب الوظيفيـة واجلامليـة،َواءتَن يأت بَّكام اهتم

 .ر هباُّل معها والتأثُل التعامُهْسَاأللوان الرصحية التي ي
هـم أ، وكية تقوم فيها احلركة بدور أسايسىل حتقيق تصميامت ديناميإت َعَالباوهاوس كمدرسة سإذن؛ 

حيـث ؛ ن خامـة يف التـشكيلِيف اخلزف هو استخدام التوليف بني أكثر من تعاليم هذه املدرسة ِ مَسَكَعْما ان
وإمكانيـة   وكيفية االسـتفادة منهـا،،هاِّ ملعرفة خواص؛ن أهم أهدافها االهتامم باجلوانب اخلاصة باملوادِكان م

 .)٨(شكل)١٨١ص (. ا تدويرها إنتاجي
 School of initial installationsمدرسة الرتكيبات األولية 

روسيا عىل يد الفنـان نعـوم جـابو يف ت َرَهَظهذه احلركة « أن )١٩٦٤ريد،(عن ) منال الصالح(ر ُكْذَت
ىل إه ِجـَّبـل تت ق بواقعية املادة وصورهتا الثنائية األبعـاد،َّ والرؤية يف هذه احلركة ال تتعل؛م١٩٢٠بفزنر عام و

 ل،ُّىل التفكـري والتأمـإ العقـل ُهِّوجُفهو ي ما وراء اخلامة، ُلِّثَمُىل العامل امليتافيزيقي الذي يإً صوالُو ،ّعمأرؤية 
ج اخلـزيف َنـتُا ساعد عىل ظهـور املَّمم ت عىل الفن التطبيقي يف استخدام اخلامات واآلالت يف التنفيذ،َرَّوقد أث

 .)١٠(و)٩( شكل.ج وظيفي مجايل مرتبط بالواقعية احلياتيةَنتُواعتامده كم ع،َّنَصُامل
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ن ْبـدأيَحيـث يقـوم الفـن عـىل م ىل واقعيـة احليـاة،إس هذه احلركة هـو الوصـول ُسُأن ِمن أويف ذلك 
 لظهور مدرسة الرتكيبات األوليـة يف روسـيا مـع البنائيـة، واشـرتاك ًونتيجة،  الزمان واملكان: مهاْنيَّأساسي

ت عـىل َكـام اعتمـد، ْنيَجـات الفنيـة يف املدرسـتَنتُب يف املُ لوجود تقارًكان ذلك عامال اد هناك،َّوُّبعض الر
ت عـىل اآلالت واجلانـب الـصناعي يف تـشكيل العديـد مـن َدَواعتمـ اإلحساس باحلركة بشكل جتريـدي،

 ).١٧٧ص (.»أعامهلا
ق بواقعية املادة يف صـورهتا الثنائيـة َّالرؤية يف املذهب الرتكيبي ال تتعل«ن أ) ١٩٨٢ مها الشال،(د ِّؤكُوت

ُ اخلامـة وصـوال إىل العـامل امليتـافيزيقي الـذي يَ حاجزُقِة أعمق خترت إىل رؤيُهِجَّتَاألبعاد، بل ت  مـا وراء ُلِّثـَمً
ه إىل الفـن التطبيقـي يف اسـتخدام اخلامـات واآلالت يف ّ يدفع العقـل إىل التأمـل، كـام اجتـٌّنَ فهو ف؛الطبيعة
 ).١٣٨ص  (.»التنفيذ
 ُقـومَ حيـث ت؛ِ أشـكال اإلبـداع الفنـي املعـارصنِ مـًا جديـدًالْكَ شـُّدَعـُ الفعل اإلبداعي الرتكيبي يَّنإ

 َّأنو أساسيات بناء هذه النوعية من األعامل الفنية عىل تأكيد فكرة التكاملية بني العنارص البنائيـة والفكريـة،
ْ مـا حيِّلُِك احلداثة بَدْعَ ما بٍكر وفن تيارِي فِّقَلَت الطريق لظهور وتَدَّهَالفنون احلديثة قد م ات َهـُّجَوَن تِ مـُلِمـَ
 .ومفاهيم جديدة
، أن الرتكيب يف الفن يقصد به العالقات البنائية بني عنارص العمل الفني«إىل ) ٢٠٠٤،مصطفى(ويشري

وهذا يعني جمموعة متناسقة مرتابطـة مـن اخلطـوط واملـساحات واألشـكال واملالمـس تتناسـق يف وحـدة 
 ).١١٨ص( »ويزيدها اللون واحلركة واإليقاع قوة

 َّنأ :ت يف األعامل اخلزفية نتيجـة فكـر هـذه املدرسـةَامت التي ظهرِّأهم السمن ن حثة إىل أوختلص البا
ىل شـكل إىل الوصول إوهي يف الغالب هندسية هتدف  ىل موضوع،إشري ُ ال ت،مة جتريدية التعبريَّسُأشكاهلا جم

 .رَبتكُفني م
 
 

W 
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هذه االجتاهات واملدارس الفنية احلديثة بغرض  إىل أن الفنان اخلزاف اجته إىلومما سبق ختلص الباحثة 

اخلروج من حيز النفعية إىل حيز التعبري الذايت عن املفاهيم التشكيلية واألفكار واملعاين الضمنية وفتح آفاق 
 .لالبتكار الفني املستلهم من الرتاث واحلياة والطبيعة وفلسفة العرص والفكر التشكييل املعارص

يف املامرسات الفنية اخلزفية السامت الشكلية  أبرز لباحثة إىلوبذلك ختلص ا        
 : الفنية احلديثة ومنهاواملدارس لالجتاهات

والتي كانت تعتمد عىل  ،إذابة الفواصل بني أشكال الفن املختلفة كالنحت واخلزف والتصوير ∗
ْ عمل فني جديد يبنيإلظهارالفنون املختلفة يف بوتقة واحدة اندماج خامات  ّ َ االنصهار والتداخل  ُ
ً وخصوصا يف فنون مابعد احلداثة حيث حتمل سامت تشكيلية مشرتكة بني بعض بني املجاالت

ت يف فرتات متقاربة وبعضها ظهر يف نفس املكان مثل ًات واملدارس وذلك نظرا ألهنا نشأاالجتاه
 بعض املدارس كذلك إلشرتاك عدد من الرواد يف ،املدرسة البنائية ومدرسة الرتكيبات األولية

 .ًوكان ذلك عامال لوجود تقارب يف املنتجات الفنية للمدرستني
 كمدخل إلجياد احلس اهلنديسواملفردات التشكيلية للنظام وعىل البساطة يف التصميم االعتامد  ∗

ويتجىل ذلك بصورة واضحة عند مدرسة  ،م وطبيعة االستخدامواءتراكيب ذات وحدة هندسية تت
هتامم خاص يف اه ْوَلْوَلشكل اهلنديس وأامل البنائيني حيث اعتمدوا عىل االباوهاوس وبعض أع

 .إنتاجهم الفني
لوجية وتوظيفها يف استخدام التقنيات احلديثة والوسائط املتعددة واالستفادة من املعطيات التكنو ∗

 ولية وملدرسة الرتكيبات األ،رجاتهخم بصورة جلية للفن املفاهيمي و تنتميخزفية معارصةأعامل 
 .حيث اعتمدت عىل اآلآلت واجلانب الصناعي يف تشكيل العديد من أعامهلا

، التجميع والبناء وتنضيد العنارص عىل بطريقة فنية بشكل أوسع حيث اعتمداستخدام الرتكيب  ∗
 . وذلك عند البنائية الفراغ أحد عنارص التكوين يف العملواعتبار

 الذي نجده ع االعتامد عىل النظم الرتكيبية والظاللواللون الواحد م ،استخدام األلوان الرصحية ∗
 .يف اعامل البنائيني والذي يتشابه إىل حد ما مع السامت التشكيلية عن الباوهاوس
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ورمزية للتعبري ، ً أوضاعا جمسمة جتريدية حيث تتخذ األشكال،  بالشكل والالموضوع االهتامم ∗
ائية ومدرسة الرتكيبات األولية حيث ان ويتضح ذلك عند املدرسة البن ،عن املوضوع والفكرة

ًوصوال إىل العامل امليتافيزيقي الذي ، الرؤية الفنية ال تتعلق بواقعية املادة بل تتجه إىل رؤية أعم 
 .مما أدى إىل تشابه األعامل وسامهتا التشكيلية، يمثل ماوراء اخلامة

األعامل الفنية التي لول التشكيلية يف  احلكأحداالعتامد عىل الفكر التجريبي والرتكيز عىل التوليف  ∗
 .تنتمي للباوهاوس

 . والذي ظهر بصورة جلية عند البنائينيإن األشكال تعتمد عىل الرتكيب والبناء يف الفراغ ∗
 وذلك يف أعامل البنائية والرتكيبات  عىل مفهوم احلركةوالتأكيدحتقيق عنرصي الزمان واملكان  ∗

 .األولية

ة  جمموعة من األعامل الفنية التي متثل اجتاهات ومدارس الفن احلديث التي ويف ما ييل ستعرض الباحث
 .كان هلا األثر األكرب وامللحوظ عىل املامرسات التشكيلية الفنية
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 )٢(شكل
 باسل السعدي :اسم الفنان
يوضح ،نحت  جتميعي: اسم العمل

اإلجتاه التجريبي لفنون مابعد 
 ٢٠٠٣: تاريخال.  احلداثة
 .غري متوفر: األبعاد
 :ملوقع ا

www.sana.sy/ara/٩/٢٠١١
/٠١/١٨/٣٢٧١٣٧.htm  

 

 )١(شكل
GERDA GRUBER اسم الفنان:  

خزف وزجاج ، عمل جتميعي،لقلبا: اسم العمل
نان الوسائط التشكيلية ومعدن استخدم فيه الف
أحد أهم أساليب الفن ،إلظهار مجال الفكرة

 سم ، ١٢٢ :بعاداأل    ٢٠٠٢ :التاريخ. املفاهيمي
    سم٣١ ،   سم٦٢

 :املوقع   
http://www.galeriealbertina.at  

 

http://www.sana.sy/ara/
http://www.galeriealbertina.at
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 )٤( شكل
 مري تاتلنفالدي :اسم الفنان

عمل تركيبي ، مكافحة إغاثة: اسم العمل
ّإستخدم فيه الفنان خامات صناعية يتجىل فيها 

 .الفكر البنائي
 .م١٩١٥: تاريخال

 .غري متوفر:األبعاد
 :ملوقع ا

http://iheartpablo.blogspot.co
m/٠١_٠٧_٢٠١٠_archive.html 

 

 )٣( شكل
 ألكسندر كالدر :اسم الفنان
مل تركيبي من ع،الكون : اسم العمل

  ،أنابيب احلديد، واألسالك، واخلشب
يوضح اجتاه الفنان التجريبي لفنون مابعد 

 .متحف الفن احلديث، نيويورك، احلداثة
 .غري متوفر: تاريخال

  سم١٠٢: االبعاد
 :ملوقع ا

www.nga.gov/feature/artnation/cal
der/constellations_٢a.htm 

 

http://iheartpablo.blogspot.co
http://www.nga.gov/feature/artnation/cal
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 )٥( شكل
يوضح فكـر ،نحت خزيف:العمل  بول ايفانز :اسم الفنان

املدرســة البنائيــة مــن خــالل اإلهــتامم بالرتاكيــب الغــري 
ًواستخدام اإلضاءة يف مـنح البنائيـة تعبـريا عـن ،تقليدية
 .احلركة
 :عاملوق. م٢٠١٠:التاريخ   سم٢٥×٤٠×٢٨٠: بعاداأل

www.cristinagrajalesinc.com/artists/sheila-
hicks 

 

 )٦( شكل
 بيرت لني :اسم الفنان

سلوب أ بحةّمسط هندسيةنة من بالطاتّ مكو،جدارية من اخلزف احلجري: العمل
 من خالل إستخدام ع يف احلركةُّ يتضح فيها اجلانب البنائي مع التنو،النحت الغائر والبارز

 .ىل النظم الرتكيبية والظاللأسلوب التجريد ودرجات اللون الواحد مع اإلعتامد ع
 .غري متوفر:التاريخ    ١٠×٢٥×١١ :بعاداأل

  www.cocobolodesign.com      :املوقع
 

http://www.cristinagrajalesinc.com/artists/sheila
http://www.cocobolodesign.com
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 )٧( شكل
 Nancy McCroskey :اسم الفنان

ت الفنانة أسلوب الباوهاوس َ اعتمد،جدارية خزفية فسيفساء(إيقاع جوي : اسم العمل
 ). واأللوان الرصحيةالتعبريي والرمزي

 ٥ س '١٢× ' ٦: األبعاد     ١٩٩١ :تاريخال
  www.nancymccroskey.com/muralshtml/ariel.html    :املوقع 

 
 

 )٨( شكل
  Philippa Threylval :اسم الفنان

َّمكونة من سرياميك وحىص وفخار،  ،جدارية خزفية فسيفساء (تطور احلياة يف البحر: اسم العمل
َاستخدمت الفنانة أسلوب التوليف؛  ). وهو أحد األساليب التشكيلية عند الباوهاوسَ

  مرت٥٫٩×٢٫٧٥ : األبعاد           ١٩٦٣ :التاريخ
 :املوقع 

www.philippathrelfall.com/rw/DirViewDetails.php?&dx=1&ob=3&rpn=index2&it
emid=1713 

http://www.nancymccroskey.com/muralshtml/ariel.html
http://www.philippathrelfall.com/rw/DirViewDetails.php?&dx
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 )٩( شكل 
 نعوم غابو :اسم الفنان

 بناء عامودي من الربونز والصلب :العمل
كر مدرسة الرتكيبات ِ فيه فَّ يتجىل،الكواالس
 والفراغ ثالثعد الُن االعتامد عىل البِولية ماأل

 .حد عنارص التشكيلأك
 م١٩٦٧: سم    التاريخ٧٩٫٩: األبعاد

 :املوقع 
www.artnet.com/artists/naum-gabo 

 )١٠(شكل 
 كريس ميلر :اسم الفنان

عمل  (النهايات السعيدة: اسم العمل
 سرياميك ؛ةخامات خمتلفجتميعي من 

ل اجتاه مدرسة ِّمثُ ي،وخشب ومعدن
 .)الرتكيبيات األولية

 م٢٠١٠:التاريخ. غري متوفر:األبعاد
  www.chris-m-miller.com :املوقع 

http://www.artnet.com/artists/naum-gabo
http://www.chris-m-miller.com
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  الفنية املؤثرة يف الشكل اخلزيفاألساليب :ولاملحور األ

ن ِها العامة فيها مـِة هبيئتِد يف طبيعة األعامل اخلزفية املعارصَّ يف اخلصوصيات الفنية التي تتجسَرَظَّ النَّنإ
ساعد يف توضـيح ُنا أهنـا تـْدَجـَن الرتكيز عىل تلك النواحي التي وِ مٍونا إىل حالةُعْدَما ييف األساليب ع ُّالتنو

ها الفكريـة ِتَْينُ يف بساليب ركائز هذه األُمكن تأسيسُوي. املؤثرة يف بناء الشكل اخلزيفتلك املفاهيم التشكيلية
 :ثالثة مفاهيم يف ) ٢٣-١٤ص) (٢٠٠٦ صاحب،(ها الباحثة عن ُصِّخَلُوالتقنية والشكلية التي ت

 . ورة الرمزيةُّطبيعة الص -١
 .امت األسلوب الفنيِس -٢
 .الت األشكال من الواقعية إىل التجريد ُّحتو -٣

 . طبيعة الصورة الرمزية-١
ة نوعيـة َقلَى رضوهبا هي نَّتَة يف شِعارصُت إليها الفنون املَلَصَ صورة الوعي الفكري اإلنساين التي وَّنإ

حليـوي ان خـالل احلـضور ِميكون ية والفكرية للواقع ِّدراك اجلوانب احلسإحالة الوعي ب ف؛جديدة يف الفن
 .للفن الذي أصبح وسيلة لتوضيح هذه الصور 

م التعبرييـة َيِن القِر مَ آخَه لتكوين عاملُ فكان اندفاع؛عه احليايتِ عن واقً بديالًاَ عاملَدَوجأ ِعارصُفالفنان امل
 عـن احلالـة ُدِعـَتْبَنـه يإا ف  فنيًغزى أعمق، فعندما ينجز عمالَياء مضامني فكرية ذات مت األشَبَسْكَواجلاملية أ

ّومما يعرب ه ُلِّمثُ ما يْنشئَ وي،هِجودُالسائدة يف و ُ اجات الفنية هـو فلـسفة َتَّفالتضمني يف مثل هذه الن؛ ا كريِعنه فّ
 .)١١ل شك( . هذه الرموز غنية باملعاينُّلُفك ها،ِتَّمُِراحلياة ب

 املـراد ـيءورة مماثلة للشُن صِ مً فشيئاًل العمل الفني التشكييل شيئاُّحتووتلمس الباحثة من خالل ذلك 
 فالفنان ال يستقي مجالياته من الصورة املبارشة لألشـياء بـل يـسعى ؛ة عن ذاك اليشءِّعربُتصويره إىل صور م

 مثـل َّ وأن، ألفكاره ومفاهيمهًعاَبَرمزي يف التمثيل ت إىل األسلوب الً وصوال، واالختزالالتحوير من ٍإىل نوع
 .)١٢شكل ( . عن أفكار الفنانً بل تعبريا، ألشياء ماديةًهذه الرموز واألشكال التجريدية مل تكن متثيال

 ْاستطاع الفنـان أن ،عل  تراكم التجربة وزيادة اخلربةِِفك اإلنسان الفكرية وبِدارَمـِثل هذا النشاط لِ مَّنإ 
ص َّ، وهذه الدالالت الرمزية يف األعامل الفنيـة تـتلخن خالهلا بيئته اخلارجيةِك مِدرُرات يُّه تصوِسَْفِن لَدِجْوُي

ي بمعانيهـا الرمزيـة ودورهـا يف إجيـاد ئـ غري مرًنة حضوراِّيف مضامني ومفاهيم تشكيلية هلا كينونتها املتضم
 .اخلية الدِهِمـِالتفاعل بني العامل اخلارجي للفنان وعوال
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وختلص الباحثة إىل ان الفنان  يلجأ يف اعامله أىل الـصياغات الرمزيـة لكوهنـا شـديدة الرتكيـز والتـأثري 
ًفقد يستخدم رمزا إسالميا ليعرب عـن احلـضارة ، والتعبري عن مفاهيمه يف رسالة قصرية مركزة قوية واضحة ً

 .اإلسالمية او ليشري بشكل ما إىل قصة معينة

 . الفني  سامت األسلوب-٢
 واملامرسـة يف ، وتـراكم اخلـربة، واملعرفة التقنيـة،ق املهاريُّه التفوُّتلَور اهلام الذي حيَّن الدِغم مُّعىل الر

 ُرِّرَقـُ عىل األشكال عالقة بالنواحي الفكرية التـي تُرَهْظَامت الفنية التي تِّ للسَّ فإن؛خصوصية األشكال الفنية
 . لشكليةلة من الناحية اِّت املمثداَسم به املفرَّتَتالتي املظهر 

 ويف ،اِاهتـَّيِّلُ أو متيـل إىل متثيـل األشـياء يف كهِجـَّلعمل الفني كانت ذات خصوصية تت طبيعة اَّر أنَويظه
 بـل ، تفاصيلها الواقعيـةِّ إىل حتقيق أدقًاالَّيَط بالشكل، لذلك فهو ليس مِرتبُية باملعنى املِوحُأشكاهلا العامة امل

 اسـتخالص بل ترتكز الرؤيـة يف  منها،ْنيَ وهو ما تراه الع، وهو شكلها،نرص احلاسم هو ظاهرهاُ العَّى أنَرَي
ن الرمزيـة الواعيـة يف ِ مة معه إىل حالُلِصَ والذي ن،ساسية للشكل لتكوين مظهره العامن السامت األِعدد م

 .)١٣شكل . (اهر األشياء باجتاه  مطامح الوعيتوظيف مظ
ن سامت األساليب الفنية التـي نفـذت هبـا األعـامل اخلزفيـة املعـارصة اصـبحت ذات وترى الباحثة ا

والتـي أدت إىل تغيـري ، أسلوب تعبريي ألعامل تركيبية ديناميكية متأثرة بمفـاهيم الفنـان وفكـره التـشكييل
ج وحتمل يف طياهتا ثقافة العصـر ونتـا، جوهري يف مضمون وموضوعات وتطبيقات الفنون التشكيليةعامة

 . خاماته وأدواته التكنولوجية املتطورة كخربة مضافة إىل اصالة الرتاث اإلنساين واحلضاري
نيـة ُث عـن البَحـْبَعـارص يُ الفكـر التـشكييل املَّنحيـث أ )٢٠٠٦،صاحب (وتتفق الباحثة مع ماذكره 

ه ِ مفاهيمـن خـالل صـياغةِ مـِِه عـن مـضامينِّعـربُ ت؛رج إىل فـضاءات أرحـبَ ومعها خيـ،األساسية للشكل
اخلالـصة أو املتجـردة مـن رة من األشكال الواقعية بمـضامينها اجلوهريـة أو ِّتحرُ م، فنيةٍرَوُالتشكيلية يف ص

 الـشكل بـام ُرَظهَ فهنا ي، الذهني عند الفناناخلزينخة يف َّرسُ عىل الصورة املُدِعتمَفتمثيل الشكل ي؛ التفاصيل
 .)١٤شكل ( )١٨ص(. الشكل أقىص طاقاته التعبريية ُلِمَام حي وب، مع فكرة وفلسفة الفنان ذاتهُفقَّتَي

ْن ذلـك ختِوم امت ِ مظـاهر االختيـار الـواعي يف احلـذف والتبـسيط والتجريـد يف سـَّ أنُ الباحثـةُصُلـَ
 َدة إىل عـاملِستنُظـاهر فنيـة مـَومواصفات األعامل التشكيلية اخلزفية باإلبقاء عىل املضمون واجلـوهر هـي م

 وراء هـذه ُنُكمـَ ت،ن سـامت تـشكيليةِ هـذه التعبـريات مـَاءَرَ ما وُرِّرَقُ والذي ي،ي عند الفنانكرِالوعي الف
 ًالْقـَ ون، بل ترمجـة للمعنـى، يف مالمح وتفاصيل األشكال املرئيةً دقيقاًضاْوَ خْنُكَ يْفالعمل الفني مل ،املظاهر
ن خـالل ِ مـ وأساليبه الفنيـةكر الفنانِ عن فُِّربَعُن خالله أوجدت صياغات جديدة تِر الذي مُّم والتصوْهَللف

  .عارصخمتلفة للمنجز اخلزيف املفنية   إجياد لغةيف ساعدتمفاهيم تشكيلية 
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 .ىل التجريدإألشكال من الواقعية الت اُّ حتو-٣
 ،)الرمزيـة والفـن (هْيـَ مفهومْنيَبـ ن التفاعـل والديمومـة مـاِهناك حالة مأن ) ٢٠٠٦،صاحب( يرى 
ت هبـا َبَ التعبريية، وهي حالة من الفعالية التي اكتسُهَي الوعي الفكري حاجتِفَشكال الفنية التي توسامت األ
م ْهَ بفعل ارتقاء ف؛ن التمثيل الواقعيِد األعامل مظاهرها القريبة مْقَن أبرزها فِ التي م، سامهتاّقَدَأعامل الفن أ
ن مـضامني ِه مـُلـِمَ وما حت،امهتا الفنيةِ خزفية هلا سًج أعامالَتْنَ الذي أ؛ر الفكر التشكييلُّر وتطوُّ وحتر،اإلنسان
 .ي ألشـكاهلا يف الطبيعـة ِحاكُ تبدأ بتمثيل األفكار واملشاهد بجميع عنارصها باألسلوب الواقعي امل،فكرية

 .)١٥شكل () ١٩-١٨ص (
عـل عوامـل التحـوير  بف؛تها الواقعيـة التمثيليـةَّت بفقـدان خـصوصيَر بـدأُّ أهنا نتيجة هـذا التطـوَّإال

ًمكتسبة واالختزال والتبسيط  َ ِ ل األشـكال إىل َّ هلا ارتباط بسامت األشكال املوضـوعية، وهنـا تتحـوًأشكاالُ
 الةَّعَة وفَّيَ أهنا تبقى عظيمة وحَّإال د رموز، وهي برغم فقداهنا االرتباط بالواقع بصدد مشاهبتها الطبيعية،ّجمر

ة الـشكلية التارخييـة يف َعـِابَتَتُ عـىل هـذه الظـاهرة اسـم امل)كـوبلر( َولقد أطلق ،يف قيمتها التعبريية واجلاملية
 .)١٦شكل ( .خصوصيات األشكال من النواحي الفنية

ل ُّل عىل األشـكال قـد تكـون تدرجييـة أو تكتـسب طـابع التحـوُدخَ ظاهرة التحوير هذه والتي تَّنأو
 الفكـر ؛ حيـث كـانكاهلا التجريدية التـي آلـت إليهـاب الربط بني أصوهلا األوىل وأشُصعَ بحيث ي؛الرسيع

 ،صـاحب( ويقول يف ذلـك . لصورة الواقعية يف الفن  اُّك األسايس إلحداث ثورة يف تغريِّ هو املحرِعارصُامل
ًبدأ يتحرر من كونه نقال واقعيا إن الفن « :)٢٠٠٦  يف ً فاعلـةًةَّوُا وقـ ا روحي  فكريًنشاطاوأصبح  ، لألشكال ً
 ).٢١ص  (» بإدراك الفنان وانفعاالته وترتكز عليهاُجِتزَود الفني قوة مثقلة بمضامني فكرية متالوج

وختلص الباحثة إىل ان األعامل الفنية املعارصة التي تتميز بطابع جتريدي بـشكل عـام عبـارة عـن رؤى 
ومـا ، ركه عن األشـياءفالفنان يعرب عن مايعرفه ويتصوره ويد،الفنان وتصوراته املجردة من وجودها املادي

ّيفعل تأويلها ،كل ذلك ساعده عىل إبداع األشكال بأسلوب،ًبدال من ان حياكي مايراه،ينبغي أن تكون عليه 
وذلك بـاإلهتامم .التي تتامل وتبتكر، ُبدالالت جديدةوبوجود مضاف تبثه فيها الذات الفردية للفنان املبدع

وذلك مـن خـالل التحـرر مـن النمـوذج ،قات شكلية جتريدية بمفاهيم الفنان ومضامينه والتعبري عنا بعال
 . ًوالصور املامثلة وصوال إىل البناء الرمزي اخلالص

وفيام ييل ستعرض الباحثة  عدد من األعامل اخلزفية التي توضح أهم األساليب الفنية املـؤثرة يف الـشكل 
 .الت األشكال من الواقعية إىل التجريدُّحتوو ،امت األسلوب الفنيِسو ،ورة الرمزيةُّطبيعة الصاخلزيف وهي 
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 )١٢(شكل 
 Jenny beavan   : اسم الفنان

 .رمز اىل االضطراب واالنحالل والتفككوهي ت، جدارية من البالطات اخلزفية املزججة: العمل
  سم٤٠×٤٠ :بعاداأل   م ٢٠١٠ :التاريخ
 www.studiopottery.co.uk : ملوقعا

 

 )١١(شكل 
 Deniz Toraman :اسم الفنان

لفنان األشكال اهلندسية والعضوية كعنارص تعبريية مركبة جدارية خزفية استخدم فيها ا: العمل
 .ترمز هلجرة الطيور

 سم٣٠٠×٧٠٠:االبعاد   ٢٠٠٩:التاريخ
 ١٢٧١٤٩٦٣١٦=www.sanatgezgini.com/detail.php?productID  :املوقع 

 

http://www.studiopottery.co.uk
http://www.sanatgezgini.com/detail.php?productID
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 )١٣(شكل 
 محد البار أ:اسم الفنان
 املرأة :اسم العمل
 ٢٠٠٩ :التاريخ

 ١٥×٢٠×٦٥ :بعاداأل
الفنان أسلوبه الفني استخدام ، عمل خزيف

 .خمتلفةلونية كاسيد أيف تطبيق 
 .الفنانمقتنيات من : املصدر

 )١٤(شكل 
 طالل القاسمي :اسم الفنان

للتعبري عن املوت  رمزي أسلوبجمسم خزيف استخدم فيه الفنان  حلظة املوت:اسم العمل
 ٢٠١٠ التشكيلني القطريني الفناننيدليل معرض  . والفناء

 ٤×١٠العرض   ٦×١٢ :بعاداأل     ٢٠٠٣:التاريخ
 N٠٦/٢٩٨٩٧٠٩٤٤٤@٢٤٠٤٢٩٧٣/www.flickr.com/photos         :املوقع

 

http://www.flickr.com/photos/
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 )١٥(شكل 
 بيرت موس :اسم الفنان

 استخدم فيها الفنان األشكال اهلندسية والعضوية ؛من البالطات اخلزفية املزججةجدارية : العمل
 .كعنارص زخرفية جمردة

 www.studiopottery.co.uk     :ملوقعا   ٢٠٠٨:تاريخال.  غري متوفر: األبعاد
 

 )١٦(شكل 
  رعد الدليمي:اسم الفنان

؛ )اهللا(  لفظ اجلاللة، خزيفجمسم: العمل
خامة ن احروف وذهب استخدم الفن

 للتشكيل كأساساخلط العريب و، الطني
 ، يف النحت اخلزيفالتجريدي
بشكلها املجسم ) النقطة(واستعمل
 طابع ألعاملهعطي ُ فني يكأسلوب

 .اخلصوصية
 .غري متوفر: ريخ    التاسم٩٠×٥٠:بعاداأل

 :املوقع 
www.raadaldlaimy.com/Gallery_٠١.

htm 
 

http://www.studiopottery.co.uk
http://www.raadaldlaimy.com/Gallery_
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 .العوامل املؤثرة يف الشكل اخلزيف :ينثااملحور ال
 .ناء الشكيل يف اخلزف املعارص الب-١

 يف إيصال املفهـوم الفكـري يف بنيـة األعـامل ً فاعالًوراَ ديف األعامل الفنية الشكيل وأنظمته يشغل البناء
ور م نظام البناء الشكيل يف األعامل الفنية هلـا دُكَن دراسة القوانني الداخلية والوظائف التي حتأالتشكيلية، و

عـامل نظمـة العالقـات يف األرتكيـب ألتباع رؤية واعية ومنظمة قيد التحليل والابذلك ويف تفعيل املفاهيم 
  .الفنية

مفـاهيم بنـاء ة عن ِّعربُدة هبيئة أشكال مَّسُنه عندما تظهر األفكار جمأ«) ٢٠٠٨إيالف البرصي، (وترى 
َلـامبمثابة تقليد  ، أكانت بنية األشكال واقعيةًوسواء، الشكل أو كانـت تعبرييـة  ، تراه العني يف عـامل الواقـعِ
بصدد أنظمة التكـوين  ، فإهنا بنظم عالقاهتا التكوينية؛أو كانت جتريدية  ،ن الفاعلة املؤولةضع لذات الفناخت

 نوعية اخلامات وحجـم األعـامل وكذلك ،واملالمسنة ومعاجلة الفضاء واخلطوط واأللوان ِهيمُوأشكاله امل
 حيمـلحيـث ب؛ تشكييل اخلزيفد يف البناء الِّكلها عوامل فاعلة ومتفاعلة لإلبالغ عن املفهوم املتجس ،وغريها

 ).١٧ص (. »هذا العمل عالمات برصية تكشف عن معاين ومفاهيم الفنان
اإلبالغ يف األعامل اخلزفيـة يتخـذ ـي ّقصَت« نبأ  )٢٠٠٨،إيالف البصـري( وتتفق الباحثة مع ماذكرته 

وهـذه القـراءة ، كليةىل دالالت شإ وذلك يف البحث عن املفاهيم التشكيلية وأساليب إحالتها ،قراءة أخرى
نـساق شـكلية حـني أىل إل َّ تتحوْ بعد أن،تتطلب معرفة تامة ببنية الثقافة والبيئة ومفردهتا الفكرية ودالالهتا

مة يف بنيـة األعـامل ِّوجب السياقات املتحكُ وتكشف عن مفاهيمها بم،ن عن مدلوالهتا يف بنية األشكالِعلُت
 ،الـداخل يف عالقـات أنظمـة األشـكالىل إن الفكري ِمْيَهُن املِ م: أي؛رجه من اخلاِجَّن القراءة تتأو، اخلزفية

 يف بنيـة األعـامل ةرِّف املفـاهيم التـشكيلية املـؤثْشَة كـَيـْغُا ألنظمة العالقات الشكلية ب  شكليًوكذلك حتليال
 ).١٩ص( .»اخلزفية املعارصة

ِن هنا جتِوم ني األفـراد بوسـاطة ل فكريـة مهمـة بـُواصَ تد الباحثة أن األعامل التشكيلية هي بمثابة أداةَ
لـة بمفـاهيم تـرتبط َّثقُلـة ومَّمُرهـا، حمُّالهتـا وتطوُّوَ حتِّرَ األعامل التشكيلية وعىل مَّذلك أن ،وظائف إبالغها

 . بالفكر التشكييل املعارص
 كرية ومجاليةحوال حتمل مضامني ف فإهنا يف كل األ؛ أكانت هلذه األعامل وظائف نفعية أو مجاليةًوسواء

نـة ِهيمُك يف بنية الفكر الفني املعارص، وهي نتاج لعوامـل فكريـة  مَّوهذه املضامني تتحر ،ومفاهيم تشكيلية
 أو تـصاغ بوسـائط وخامـات َبَلـْوَقَتَ تْأن ،ىل حتريرها هبيئة خطابات تـشكيليةإوحتتاج  ،عىل الفكر املعارص
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 .ر هذه املفاهيم ُّتطوِ لًعاَبَى تَّتباع تقنيات شتا وب، تساعد يف إبراز مجاليات الشكل اخلزيف،متنوعة
غية كشف املهيمنات ُ ب؛ بمثابة جتديد لقراءة الشكل لغرض إيضاح املفاهيم التشكيليةبحث الا هذُّدَعُيو

والوقـوف عـىل حـدود  ،احلديثة البيئية أو االنعكاسات الفكرية أو االجتاهات عنارصاملتحكمة باألعامل كال
  .وبناءه الشكيلي وعنارصه وأنظمته الشكل الفن

  :ـالشكل اخلزيف وارتباطه ب -٢
أن الشكل يف البناء اخلزيف هو الصورة النهائية التـي تعطيـه هيئـة مميـزة تكـسبه القـدرة عـىل التـأثري يف 

وحتى نصل إىل هذا التأثري جيب أن تتوافر مفاهيم وعنارص شكلية يكون تذوقها  عن طريق الرؤية ، املشاهد
 :الكتلة واحلجم واالسطح والفراغ والتصميم والوظيفة وغريها وتذكر الباحثة منهاك

 Design concept :مفهوم التصميم* 
، ل األفكـار بوضـوحُن تبـادِمكـُن خالله يِ، فهو تنظيم عام مم هو لغة تشرتك فيها مجيع الفنونالتصمي

  . عمل فني صحيحّ فالتصميم هو قوام أي؛عىل ذلكًبناء و
 ّمُضَ يـَّنيَعُ هناك تكوين مَّ بمعنى أن-ًأيضا- »التكوين«التصميم يعني «أن ) ٢٠٠٦،دعاء داود(تذكرو

 ، والوحدة، االتزان: أمهها،قيم فنيةنة حتمل َّعيُعنارص الشكل واخلط واللون وامللمس والفراغ يف تنظيامت م
 )١٧٩ص(.» واإليقاع،والتكامل
 متامسـك ّلُتنسيق جممـوع العنـارص أو األجـزاء الداخليـة يف كـتنظيم و« نهأ) ٢٠٠١ شوقي، (ُهُفِّرَعُوي

 ).٤٤ص (.»مع بني اجلانب اجلاميل والذوقي يف وقت واحدَ التناسق الذي جي: أي؛لليشء املنتج
 لـريى هـل ؛هاَفـة التـي أصـدرِختلُم مجيـع القـرارات املِّقوُإن عىل املصمم أن ي«): ت.د ،زكي(ر ُذكَوي
َت مجيعا وتعاونَأسهم ، ن اللـونُ وهل األثر ناتج من تباي، فهل هناك اتزان ومتاثل،يف الشكل اجلاميل الكيلت ً

ًن معا أكثـر َم مجيع األجزاء وتتعاوِسهُ وهل تغ الواقع يف الوحدة الديناميكية؟، ونتيجة الفراخلطوطوزوايا ا
ء سـيكون ـيق له ذلك أن الشَّم وحيس حينام يتحقِّر املصمُشعَض يف ذلك األثر األسايس الكيل؟  فيَا تتعارَّمم
ًدا متكامالَّوحُم  ).١١٦ص  (.»ً

 The function concept :مفهوم الوظيفة * 
ه بعمليـة اإلنتـاج ِ للفنان أثناء قيامَدِرَن أن تِمكُأن الفكرة يف العمل الفني ي) ٢٠٠٦ محد،أدعاء ( ُشريُوت
ًساويا ُيء مـَ جيـَامَّلـَ فـإن التنفيـذ ق؛أو يف الفـن، د وتنمو وتتطـور أثنـاء العمـل نفـسهَّ، بمعنى أهنا تتولالفني

 . ألن الفكرة هي ما تتحد وتتطور وتكتمل من خالل عملية اإلبداع نفسها؛للتصميم
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وجد فخارية كانت أو خزفية قد صنعت ُ فال ت؛ً ووظيفيااً جانبا نفعييف طياهتا  لِمَحتإن األشكال اخلزفية 
 .ف وهلا قيمتها لدى الفنان اخلزاَّإال

 ،ل قيمة مجاليـة مـا بجانـب وظيفتهـاِمَ كان اهلدف لالستعامل اليومي كاإلناء أو الطبق فكلها حتٌفسواء
 ، وهـي االسـتمتاع لرؤيتهـا، هلـا قيمتهـا النفعيـةً، فأيـضال كقطعة للزينة كديكورَستعمُوإذا كانت سوف ت
  . وإدخال الرسور للنفس عند مشاهدهتا وتأملها،وارتياح العني
ًعندما يكون الفنان قادرا عىل التوفيق بني تصميم الشكل ووظيفته التـي )  ٢٠٠٦،دعاء داود(وتوضح 

ًفمـثال إضـافة  .ًدا إلنتاج شكل خزيف ناجحَّسيكون عليها وعالقة ذلك كله باخلامة نفسها يصبح طريقه ممه
ِعا لوظيفتَبَ لإلناء يأيت ت»مقبض«  أو مقبـضني ،رق للميـاهْوَّ كالـدًا واحـدًا وقد يكون مقبـض،هياِّدَؤُيَ التي سِهً

ن ِضاف والغـرض مـُ وأيـن تـ،هاُبَسِى نـَراعـُت ؛ذاِ لـ،لـة للـشكلِّكمُ وإضافة هذه املقابض تأيت م،كالقدور
 للشكل وعند تنفيذه، والنفعية واالستعامل من أهـم ِهِوضع يف ذاكرة الفنان عند تصميمُ، كل ذلك يعامهلااست

 ).١٧٤ص (.ر فيهاِّفكُ يْن للخزاف أنِمكُاملوضوعات التي ي
ة حكمـة خاصـة أو موهبـة غـري َّب بحث أيَّة الشكل اخلزيف ال تتطلَّ نفعيَّأن« ):١٩٥٦ ،الشال(ر ُذكَوي
ل إىل ُّ باإلضافة إىل رغبة اخلزاف يف التوصـ،ب من اخلزاف بعض التشغيل اآليل للعقلَّتطلَ، بل كل ما يعادية

 ).١٦ص (.»نةِكْمُأفضل احللول امل
 Sense concept: وم اإلحساسمفه* 
ن ثم مع الشكل اخلـزيف واإلحـساس ِ وم،ة لليد مع خامة الطنيِد بذلك العالقة التجريبية املبارشَقصُوي
 .عة ملعاجلة خامة الطنيِّتنوُ جديدة ومٍرقُ ألن ذلك يساعد عىل إجياد طه؛لمسمبه وب

-ق بـني األشـكال ِّفـرُ يْلمـس أنًاخلزاف الفنان قادرا عن طريـق ال«أن ) ٢٠٠٦،دعاء داود(وتوضح
 ملعرفـة الفنـان متـى ؛ ورضوريّ هام، وملس األشكال اخلزفية،ان واخلربة لليدَِر، وامل-ناعمة كانت أم خشنة

 كان عن طريق استخدام طريقة احلبـال أو ً سواء-ًمثال- فبناء اإلناء اخلزيف ؛ ومتى حيذف منه،ضيف للطنيُي
 ؛ون يف حالة التجليـد وملمـسه بـارد كأن يك؛س الشكلَمْلَ واإلحساس بمب الصربَّ يتطل الرشائح يف البناء
 ).١٩٢ص (.»ل بناء الشكلِكمُحية أو احلبل ويـر الشَضيفُ يْحتى يقدر أن

ن بدايـة ِاخلربة األساسية بالنسبة للفنان اخلزاف تأيت من خالل إحساسه باألشكال مـترى الباحثة أن و
 اخلـربات ُهُبِكـسُ ألهنا هي التي تتعامل بشكل مبارش مع خامة الطـني ممـا ي؛يهتنفيذها إىل هناية العمل هبا بيد

ر وحتـس األشـكال ُعْشَبـة تـِّجرُ، فاليـد املاء األشـكال اخلزفيـة بطريقـة صـحيحة وبن،ل معهاُبكيفية التعام
 .وسطحها وامللمس سواء خشن أو ناعم وضغط وثني لرشائح الطينة والقيام بتشكيلها
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 imagination concept  :مفهوم اخليال* 
 رضورة يف ُهَّ ولكنـ؛ ليس فقط البتكار هيئات جديدة يف فـن اخلـزف، رضوريٌنمية فكر الفنان أمرَ تَّنإ

 . دون آخرٍ لدى فنانٌبْصَ خٌتة فهناك خيالِتفاوُ واخليال يوجد بدرجات م؛كافة جماالت الفن
، واسـتخدام الفنـان هلـذه ه عن غريه هبـاَزَّيَ وم،اتاج موهبة حباه اهللا هبَواخليال الواسع لدى الفنان هو ن
ساعد باخلروج بأشكال وهيئات جديـدة ُ حيث ي؛ خاصة جمال اخلزف،القدرات بطريقة إجيابية خيدم يف جماله

 وتـصبح ذات ،ن خـالل أعاملـهِن التقنيات واأللوان وغريها لتساعده يف التعبري الفني مـِواكتشاف املزيد م
ْمنِلـمعنى حتمل رسالة   .شاهدهاُ يَ

ى داخـل َتداعَن الصور التي تِن خالل دراساته ومشاهدته للكثري مِدة للفنان مِّتعدُواخليال نتاج رؤى م
ي ِرْثـُ ت،ل خربة كبـرية لـدى الفنـانِّمثُه يُّلُ، وهذا كله واختياره لتصميم ورؤية أشكالهر عىل أعامِّذاكرته وتؤث
 . وتعكس مفاهيمه التشكيلية،أعامله الفنية

 concept Perceived visual   :مفهوم املدرك البرصي* 
-ى َّسمُ ويـ،ن الـضوء املرئـي إىل العـنيِ هو القدرة عىل تفسري املعلومات املنقولـة مـ:اإلدراك البرصي

نات الفسيولوجية عىل حتقيق عملية اإلدراك البرصي مثـل اجلهـاز ِّكوُف املَتلُ وتعمل خم، رؤية العني:-ًأيضا
 . البرصي
ية وإعطائهـا ـرملية تأويل وتفسري املثريات البصع« اإلدراك البرصي بأنه ) م ١٩٩٨،الزيات ( ُفِّعرُيو
معنـاه   اإلدراك الـذي خيتلـف يفالت البرصي من صورته اخلـام إىل جـشتوحتويل املثري. والدالالت املعاين

 )٣٤٠ص.(»وحمتواه عن العنارص الداخلة فيه
قبال، دمـج، وحتليـل املثـريات  اسـت:بـة مـنَّركُهو عبارة عن عملية مبأنه ) ٢٠٠٠،عبداهلادي(ويعرفه         
 والقدرة عىل ،ية بواسطة فعاليات حركية ذهنية، وعمليات حركية مرشوطة بقدرة التمييز بني الضوءـرالبص

 )ص.د(. يف وقت واحدَْنيا العينَتْلِ ومهارات حركة العني املطلوبة لعمل ك،رؤية األشياء الصغرية
ر واخلـربة ـ البـصَّر ويـرى فـإنُشعَإذا كان اإلنسان من خـالل اللمـس يـ«) ٢٠٠٦،دعاء داود(شري وت

سان  ال يـستطيع اإلنـً كثـريةًا فأحيانـ؛ق مجالياهتاُّ لرؤية األشكال اخلزفية وتذواً  هاما جد-ًحتديدا-البرصية 
اتـه حيتـاج إىل اخلـربة البـرصية  وبجاملي فالنظر إىل الشكل واإلحساس به؛ـرقراءة األشكال عن طريق البص
 ختتلـف -ًمـثال- اخلزيف لعمل فنظرة اإلنسان العادي ل؛ وبالتايل احلكم عليها،والتدريب عىل رؤية األشكال

 ِدَّ والذي يستطيع قراءة الشكل ومفرداتـه التـشكيلية بمجـر،ًمتاما عن نظرة اخلزاف عنها عند اخلزاف الفنان
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ِولـمسه؛ رؤيته  ِ ْ فاخلربة البرصية تساعد عىل زيـادة الـوعي  ، إليه اآلخرونُلِصَه الثاقبة ألبعد ما ي بعينُلِصَيَفَ
 ).١٩٤ص (.»والثقافة الفنية

 Skills proficiency Concept :مفهوم مهارات اإلتقان * 
 ،ستخدم عىل أهنا التـشطيبُ تْن أنِمكُ، كام ية قد تعني املهارةَْعنَّكلمة الص«أن ) ١٩٧٨ عثامن ،(ح ِّوضُي
ب عىل ذلك الـرأي َّ، ويرتتعمليةراج أفكاره بصورة م عىل إخِّة املتعلَدرُ عىل أهنا ق-ًأيضا-رها ُّمكن تصوُوي

 ).١٧ص (.» ما يف ذهنهِه من إخراجُنِّكُدة التي متِّعة املتعدِّرق املتنوُّم باألساليب والطِّاألخري معرفة املتعل
  يفَّىلَجَتَ تـ،ًام هي أوال وقبل كل يشء فاعلية تعبرييـةَّان إنفاعلية الفن«أن ) ٢٠٠٦ ،محدأدعاء  (ُحِّوضُوت

ان َِر تكتـسب بـامل،، يف حني أن املهارة اليدوية مـا هـي إال عـادة تكنيكيـةالقدرة عىل تكوين الصور الذهنية
 ).٢٤ص  (.» الفنيةواملامرسات، مُّوالتعل

ن ُكَيْولـ-ر يف هيئـة لـشكل مـا ِّفكـُ ي فالفنان حـني؛راتُّ أن الفن ليس جمرد أفكار وتصووترى الباحثة
ًنا ِّتمكُ إذا كان مَّ ال يستطيع ذلك إال؛ن خاللهِه مُ وتتضح شخصيت،بدع ويبتكر فيهُ ويريد أن ي،-ا  خزفيًشكال
 ؛ز التنفيـذِّيـَه إىل حِّنـَساعده عـىل إخـراج فُه يـّ ألن ذلك كلـ؛ الطني وكيفية التعامل معهاة بطبيعة خام امِلُوم

ه ذلك عـىل إنتـاج َ لطبيعة خامته التي يتعامل معها ساعدِهِمُّ وتفهِِه ومهنتِِهن مهارات صنعتَا ما أتقَ إذفالفنان
 .دةِّزة ومتفرَّ مميٍأشكال

د ُّدَعـَِت وذلك ل؛ واإلملام بأرسار صنعته،وفن اخلزف من الفنون التي حتتاج إىل املهارة واإلتقان للخربات
  . واختالف كل نوع عن اآلخر،يناتِّالطد أنواع ُّتعدِق التشكيل لُرُط

-ي للفنـان فرصـة التجريـب واالبتكـار ِعطُر يِّتكرُل معها بشكل مُق التعامُرُوإدراك طبيعة اخلامة وط
 والعجائن  كالزجاج؛ والتوليف باخلامات، وإضافة التقنيات، والبطانات، يف أنواع الطالءات-ًخاصة أيضا

، فمجـال اخلـزف ًجريب وإعطاء اجلديـد دائـامَّيح الفرصة أمام الفنان للتِتُفني ويي العمل الِرْثُا يَّ، ممالورقية
 أعامل خزفية متنوعة تعكـس فكـر ومفـاهيم بتكارص إلَرُيح الفِتُ مما ي؛ً يوما بعد يومُرَّوَطَتَ تُهُ وصناعت،واسع

 .الفنان املعارص
 Innovation Concept :مفهوم االبتكار* 
 .عِبدُاين ملوك إنسُ هو س:االبتكار

نتـاج جيـب أن يكـون لإل« جمال اإلبتكار أهم التعريفات يف) جيلفورد(عن ) ١٩٨٣،الدسوقي(ويقدم 
ويف ، ًكام أن التفكري الذي يؤدي إىل ذلك اإلنتاج له أيضا مظاهر جديدة،بتكاري مظاهر جديدةاإلبداعي اال
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ــا حيــق  ــدة هــي التــي مــن أجله ــك املظــاهر اجلدي ــإن تل ــا كــل مــن احلــالتني ف ــصف إنتاجــا م ــا أن ن ًلن
 )٣٧٤ص.(»باإلبداع

ى ذلك ًرا ومعنَبتكُن أهم صفات الشكل اخلزيف الناجح أن يكون مِم« أن) ٢٠٠٦،دعاء داود(وتوضح 
روري لـدى ـن املهم والـضِ كان م؛ لذا؛كرار والنقل واآلليةَّ فيه التُرَظهَ، وال يًأن يكون جديدا وغري مألوف
  تعكـس مفـاهيم  خزفيـة جديـدةٍ أشـكالِده ذلك عىل ابتكـارِساعُِي ل؛ًر دائامالفنان اخلزاف البحث والتطوي

 ).١٩٥ص(.»الفنان وفكره التشكييل
 أخـرى، ًم واحتواء ودراسة للخربات السابقة وإعـادة صـياغتها مـرةْهَالتجديد هو فترى الباحثة أن و

ه بعـد ذلـك يف ابتكـاره ُساعدُس سليمة تـدة وأسِّتعدُ مٍن خرباتِه مُكِملَ فالفنان بام ي؛رةَبتكُولكن بصورة م
 . واحلس اجلاميل ويساعد هذا االرتقاء بالذوق،عنى وهدفَألشكال خزفية ذات م

 .الشكل اخلزيف تكوين عنارص: املحور الثالث
 بمجموعة من اخلامات ُقَّقُ والتي حت،ل اجلانب املادي للعمل الفني األبعاد الشكلية الظاهرة واملرئيةِّمثُي
 يف ذلك طبيعة تلـك املـواد ًراعياُه، مُه ومفاهيمُكرِ ويندمج فيها ف، والتي يصبغ عليها أسلوبه،ة للفنانَحتاُامل

 . ثر البيئة والتصميم يف تكامل العمل أ و،وخصائصها
ن أهم الوسائل املبـارشة حيـث ِ باعتبارها مِعارصُفنون اخلزف املأن «) ٢٠١٠،منال الصالح(توضح و

بـذلك  فإهنـا ؛ باسـاليب متعـددةنة وسياق خـاصَّعيُنتاج اإلبداعي يف مرحلة زمنية ميتم خالهلا عرض اإل
 التقنيـة والتعبرييـة م احلاصل يف كافـة املجـاالتُّ تتامشى والتقد،ةِعارصُت للخزافني إبداع أعامل فنية مَأتاح

 .   احلديثـروفلسفة العص
املة هي نقل القيم اجلامليـة والعنـارص التـي مها األعامل اخلزفية بصورة شِّقدُفمن أهم الوظائف التي ت

، ومعيار للحـس والثقافـة  الهتاممه الشعوريةٍ وتسجيل،ه التشكيليةِ ألفكار الفنان ومفاهيمٍيف توثيقاعد تس
  )٤٥ص(.» تعبريية وموضوعات فكرية وحياتيةٍمَيِن قِوق العام من خالل ما تطرحه مَّوالذ

 وأثرها عىل إبـراز وتأكيـد ،ةِعارصُ اجلاملية املِهِمَيِكل اخلزيف وق البحث أهم عنارص تكوين الشُضِعرَوي
ق ُّذوَعترب من أهـم أدوات الفنـان أثنـاء القيـام بالتحليـل وتـُحيث ت، القيم الفنية ومفاهيم الفنان التشكيلية

ن ِبعها مَما تو ،ا بعده القرن العرشين ومِت يف فرتةَدثَية التي حِات الفكرية املتتالُّفنتيجة للتغري؛ األعامل الفنية
ل األعـامل الفنيـة مـن حيـث الـشكل ُنـة يف تنـاوِتبايُت اختالفـات مَ ظهـر،ر علمي تكنولوجي هائـلُّتطو

ُعا، ومِّتنوُا م  فقد أصبح طراز الفنان جتريبي،واملضمون ز َّ وإنام يتمي،د اجلوانب، ليس له صفة مظهرية ثابتةِّتعدً
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 .  كل مرة بالطريقة التي تتفق مع الفكرة اجلديدة رجنه خيأ بالتجديد والطبيعة االبتكارية كام

 :العمل الفني ومكوناته
 ومادته ، وميوله، وقدراته،لة من أفكار الفنانِ جمموعة متكامرُافَضَِتلة النهائية لِّ هو املحص:العمل الفني

 التعبرييـة  إطـار موضـوعاته لتكـوين؛ِهِ إىل تراثه وحاجات جمتمعُ التي تستند؛ وخرباته، وأدواته،التشكيلية
 .  وإبداعاته التطويرية

  ترمجـة ن رأى أن العمـل الفنـيَ فمنهم مـ؛اد والفالسفةَّقُّت اآلراء والتعريفات حوله بني النَوقد اختلف
 عـن اإلهلـام ُِّربَعُة العمل الفني أنه يَّهمُ م)كروتشه(عن ) م١٩٩٩اخلالدي ، (ر ُذكَوي ؛بلورة هلاوحلياة الفنان 

ل ِامثـُ ال ي؛ العمل الفني يشء فريـدَّنأ اعترب )شارلو(«ن أ و. ر عن الشخصية بكاملهاُصدَي ال يتجزأ أو يالذ
 ).١٥٧-١٥٦ص  (.»فهو يمثل خربة الفنان ويعكس فكره  ؛ آخرّ عمل فنيَّأي

ُعـربُالعمل الفني ي « َّ أن)اروين( عن) ٢٠١٠،منال الصالح(وتوضح     عـن سـيطرة الفنـان اإلبداعيـةِّ
 أن َّدُب  فالعمل الفني ال؛وبذلك،  وكذلك إمكانيات عرضها للمجتمع،الواعية عىل خاماته وأدواته وأفكاره

 )٢٤٩ص(. »  ومفاهيمه التشكيليةه اإلنسانيةِه وجتاربِ عن مهارة الفنان اإلبداعية وثقافتَرُصدَي
اخلامـة أو  املوضـوع و وهـي ماتـه  األساسـيةِّقوُىل مإق َّن نتطـرأوعند احلديث عن العمل الفني جيب 

 .  والشكل واملضمون والتعبري الوسيط املادي 
َّا شـيئا فهـو أنَنـْتَمَّلَإذا كانت دراستنا لرتكيب الفن قـد ع« :)١٩٨١، تزستولن (يقول  املـادة والـشكل ً
ه العنـارص أو  مـن هـذٍّم أيْهـَن املحـال فِ وأنه م، منهم عىل اآلخرٌّلُ ويعتمد ك،تساوية يف األمهيةُوالتعبري م
 ).٢٥ص  (.»د الذي هو العمل الفنيَّ يف داخل الكيان الكيل املوحَّتقديره إال

د ِّ تؤكـٍ معـانُلِمـَ العمل الفني كنوع من  األنشطة اإلنسانية له طبيعة شكلية رمزية حتَّنأ ُوترى الباحثة
ف منها حركته َّم العنارص التي تتأل وهي عملية تنظيَ أال؛ن يكون ثمرة لعملية منهجية خاصةأ وَّدُب نه الأعىل 

بعنـارص تكـوين خالهلـا مـن  الفنان ُيستعني والتي ولغته اخلاصة يف صياغة فكر لفنان ورؤيته عن املوضوع 
ن ِ إجياد الوحدة عىل ما يف موضوعه مِلْجأن ِ م،اإليقاع والتنظيم والتناسبخمتلفة من بأساليب العمل الفني 

 .  اتملخرجد يف األشكال واُّعدَت
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 Object املوضوع
 عليـه يِقـْلُوي ،ك مـشاعرهِّرُ وحي،َُههنِ ذُلَشغَ وي، نظر الفنانُتِفْلَهو الفكرة أو اخلاطرة أو اليشء الذي ي

 . املحتوى الشكيل للامدة 
 ا  جـدٌّ هـامٌءـيشَاملوضوع لإن « :)١٩٦٥ فيرش ،(  يقول ؛نة لقيام الشكل واملضمونِبَّواملوضوع هو الل

 ، باملحتوى والـشكلاً د شكال خاصِّدُ، لكن املوضوع وحده ال حيموقف الفنانيسهم يف حتديد  وهو ،بالطبع
 ).١٦٠ص(. » املضمون والشكل يتحددان بطريقة وثيقة يف تفاعل  جديل:أو بعبارة أخرى

 ،العاطفةه فيها ِّنبُ ويًثري يف النفس انفعاالُن املوضوع عنرص حيوي هام يإ«) : ١٩٩٩اخلالدي ، (ويذكر 
ًي ممـا خيلـق حـوارا صـامت ِّملتلقـاويوقظ يف اإلنسان ذكريات وأفكار وحيقق التواصل بني العمـل الفنـي و ً

  ).١٦٥ص(. »بينهام
، وأفـضل وحي لـه بأشـكال وألـوان وقـيمُ بحيـث يـ؛ويؤثر املوضوع يف العمل الفني عـىل التـصميم

ىل إلهـا ِّامت الفنيـة وحيلِّ يـستخلص منهـا الـسْنأله  مما تتيح ؛ هباَاملوضوعات هي التي عاشها الفنان وانفعل
 ويف كثـري مـن ،ه وأساسهِ منها ما هو أكثر مناسبة مع تصميمً خمتارا،يةفن فنية كاخلط واللون والقيم العنارص

ً جا عمال فنيـِنتُع موعتقدات الفنان ومفاهيمه وأفكاره مع املوضُاحلاالت تتفاعل م حيمـل سـامت أسـلوب  اً
 .  التي من خالهلا تتكون أعامله اخلزفية التشكيليةهفاهيمعرب عن مالفنان وي

 : Raw  اخلامة
 ىل يشء لـه قيمـةإله ِّيحوِهي وسيط مادي يتعامل معه الفنان ل«  :اخلامة ) ٢٠١٠،منال الصالح(تعرف 

 ،ي اجلـاميلِّ للتلقـًطه الوعي باعتباره موضـوعاِلتقَه الفنان ويُمِّصمُ وهو العمل الفني الذي ي،مجالية وتعبريية
 . ىل موضوع خاصإ له مدلوله الذي يشري ،ا  حسيًن العمل الفني موضوعاِوالتي جتعل م

 الـشكل َّنأ كام ،صنع له رشوطهَ وت،د الشكلِّدُ فهي حت؛أن اخلامة أو املادة هي أساس كل ظاهرة مجالية 
 بفـضل التقنيـات ،صياغة اجلديـدة مجالـه العنرص الطبيعي يتخذ مـن خـالل الـَّ وأن،ن صياغة املادةِج مُرَخي

 القيم اجلامليـة التـي َّنإ ف؛ لذلك،ه لآلخرينِه ومفاهيمِ وفكرِته عن نقل ثقافً فضال؛واملشاعر اخلاصة بالفنان
 ومهارتـه يف تطويعهـا واإلفـادة مـن خواصـها يف ،لتلـك املـادةوخربته ىل نظرة الفنان إها ُّدَرَها املادة مُقِّحتق

 )٢٥٠ص(.» وهي التي تربز تلك القيم،بريالتشكيل والتع
مـادة «املـادة اخلـام ال تكتـسب صـيغة فنيـة فتـصبح «بـأن ) ستولينيتز(عن ) ٢٠٠٧،الدمراين(ويذكر 
ً إال بعد أن تكون يد الفنان قد امتدت إليها فخلقت منها حمسوسا مجاليا»استطيقية  )٣٠ص.(»ً
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 وهـو يف حالـة : للوسيط املاديْنيَستويُهناك م«أن ) وفاء ابراهيم (عن  ) ٢٠١٠منال الصالح، (ذكروت
 الفنان يف أثناء إبداعه للامدة يستطيع أن خيفيها من حيث كوهنا مادة َّنأ حيث ؛ وحالة حتققه اجلاميل،اإلمكانية

ن مستوى اإلمكانيـة ِن تكشف عن كياهنا وإمكانياهتا اجلاملية فتنتقل مأساعدها عىل ُ ي،ه يف ذات الوقتَّنأإال 
 وبذلك فالفنان ال يـصنع الوسـيط املـادي وإنـام ،زاوج بينهاُ وي، فيلتقط الفنان تأثرياهتا؛ مستوى اجلامليةإىل

 ).١٠٩-١٠٨ص  (.»مة للعنارص األولية فيهاِيبدع به أو بالتأثريات الطبيعية املتناغ
ت َفـِرُتشكيلية ع للخامة خصائص َّنإ ف؛ك إال من خالل وجودها يف شكل ماَدرُ كانت اخلامة ال تَّامـول

 ،خصائـصها وصـفاهتان اخلامـات هلـا ِوكل خامـة مـ، وهي صفة متأصلة فيها،بأهنا ذات طواعية للتشكيل
وإذا كـان للخامـة ) ٢٠١٠،منال الـصالح(وتتفق الباحثة مع ما ذكرته ،  وتعدد رشائحها، وملمسها،ولوهنا

بط بعالقـة وثيقـة بإطـار الفنـان الفكـري  واخلامـة تـرت؛-ًأيضا-ة ّ هلا خصائص تعبرييَّنإوسائط تشكيلية ف
 ّنإ فـ؛ ومن ناحية أخـرى، لتجسيد إهلاماتهًد نوع اخلامة التي يوجه إليها الفنان فوراِّدُ فاإلطار حي؛والفلسفي

 يتجـه ًاانـَّنَن فأنـرى حيث  ؛من اخلامة نفسها وعن طريق احلواسًقا َسبُ مًباَسَكتُمضمون اإلطار ذاته يكون م
 فكلام كانت معرفة الفنان باخلامة ،ينام يتجه آخر إىل خامة أخرى يدرس خصائصها ومكوناهتا  ب؛ىل خامة ماإ

ًواخلامة تشكل عـامال أساسـيا ؛ ملفاهيمه التشكيليةوطرق استخداماهتا أدى ذلك إىل فهم أكرب وإيضاح أكثر ً
ًلمتلقـي قـيام ؛ بحيـث تعكـس لوتـساعد عـىل إيـضاح فكـر ومهـارة الفنـان ، يف تكوين األعـامل اخلزفيـة

  .)٢٥١ص(.مجالية
 ؛خضاع مفاهيمه التشكيليةإلكرب أ ٍي بالفنان إىل فهمِّتؤداخلامة ومعرفتها دراسة ختلص الباحثة إىل أن و

 كانـت ْإن خاصـة ؛ر ومهـارة الفنـانْكـِ وتوضـيح ف،ا يف تكوين األعامل اخلزفيةً بحيث تشكل عامال أساسي
ًام َيِي قـِّ كالصالبة أو املرونة وما شابه ذلك ، أو تعكـس للمتلقـ؛صةمة صفات تعبريية خاَستخدُلخامات املل

 .  أصيلة ترتبط بمفاهيمه وفكره

 : The expressionالتعبري 
 ، ومـدى عكـسه لواقعـه، والفنيـة، والشخـصية،به اإلنـسانيةِتجارِه لُهمَ الفنان وفُالصةُ هو خ:التعبري
 .   وإحساسه هبا،جهة نظره وقدرته يف توضيح و، وبيئته، وجمتمعه،وشخصيته
 فهـو ؛ع بني الفنان وعمله الفنيَمَة التي جتَّالتعبري هو بمثابة الرابطة احلي« َّنأ) ١٩٩٩ ،اخلالدي(ر ُذكَوي

رب َعتـُاإلنساين هـو ظـاهرة تـر  العنصَّ، وبام أنن يف صميم العمل الفني ُكمَالعنرص اإلنساين احلقيقي الذي ي
 ).١٧٧ص  (.»دركه بطريقة حدسية مبارشةُ فإننا نناِفوسُىل نإقرب العنارص أ

 ؛مكن أن يعـرف إال بانتبـاه دقيـق للتنظـيم الـشكيل للـامدة واملوضـوعُ عنه العمل الفني ال يِّعربُ ما يَّنإ
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ها علينـا ُضـِعرَن خالل اخلطـوط واأللـوان والتـشكيالت واحلـوارات التـي يِا إال مَيَفالقدرة التعبريية ال حت
 .  العمل الفني

ة عـل قـوة العمل الفني كأحد الدالئل الرئيـسإىل التأكيد عىل عامل التعبري يف  ن الباحثنيِ مٌ كثريُيلِمَوي
َّ نظرا ألن؛يِّالتأثري لذلك العمل عىل املتلق ه ِفْصـَِو يكشف عن قيمة العمل الفني با  إنسانيًمقاُي عِوَ التعبري حيً

 .  ضارية هلا دالالهتا الفكرية حظاهرة 
ًأوال يف تلك املحاولـة اإلبداعيـة التـي ـر نحصَ مهمة الفنان الكربى إنام تَّنإ«) : ت.د ،إبراهيم(ر ُكذَوي

 ).٩٦ص (. »ىل لغة أصيلة تنهض بمهمة التعبريإل املحسوس َّوُ هبا حني حيُعِضطلَي
ً قوة التعبري ترتبط ارتباطا وثيقاَّنإ) ٢٠١٠،منال الصالح(وتتفق الباحثة مع ما ذكررته   ، بالصدق الفنيً

هـا كً راجعا إىل تلـك القـوة التعبرييـة التـي متل به بعض األعامل الفنيةُزَّتميَتوربام كان الطابع الكشفي الذي 
السـتاملة  إىل عامـل اُستندَد تأثري يَّجمرليس التعبري وتضيف الباحثة أن  ؛روائع الفن حني تصدر عن األعامق

 األعامل الفنيـة ذلك العمق احلضاري الذي تصدر عنه التعبريية من هقوتستمد  ؛بل يأو االستثارة الوجدانية
 يف اخلـربة  فـاهيم التـشكيليةتكـشف املِ ل؛، وتلك األبعاد اإلنسانية والرتاثية والثقافية التي تتحـرك خالهلـا

 ).ص(. لها الفنان يف املجتمع ِّؤصُاإلنسانية والتي ي
 َّ أيَّون أنُنـْعَ فـأهنم ي؛الة عىل إحالة كل يشء إىل تعبـريَّلفعدرة اُ الفن هو تلك القختلص الباحثة إىل أنو

ل إىل ظـاهرة حتمـل يف باطنهـا مـن َّد موضوع، بـل يتحـوَّرُ جمَّلَظَ يْن أنِمكُ لفنان ال يٌ إليه يدُّتُمـَموضوع ت
 .   باملشاعر والعواطف واالنفعاالتًالتعبري ما جيعلها ممتلئة بالقيم واملعاين والدالالت، عامرة

 : Form and content الشكل واملضمون
،  تكون عليـهْنأ الذي يمكن ىل الشكلإ ًي دائامِّالتفكري يف املادة يؤد« َّإن) ٢٠١٠،منال الصالح(توضح 

ً ترتيبا للخطـوط واأللـوان ِّعربُ ومن هنا كان الشكل امل،ق عىل الدوام  بامدة ماَّ الشكل يتعلَّوعىل العكس فإن
 .  وما إليها 
 بمعنى أنـه عنـدما يأخـذ ،رَني ننظر إىل املادة عىل نحو آخحلك تظهر العالقة املتبادلة بني املادة والشكل كذ

 ،ًن يكون العمل من خليط التكوينات واأللوان مأخوذا بطريقـة عـشوائيةأ َّدُب الفنان عىل عاتقه عملية اإلبداع ال
 .   املادة: أي؛ نمط ثابت وهو الوسيط الفنيس بناء العمل الفني تكون قد نظمت بالفعل يفُسُ أَّنإبل 

 لكـن ،ن الشكل هو القيمـة يف الفـن واملميـزة لـهأ عىل الدوام َنْوَرَ فالسفة الفنون يف كل العصور يَّنإ
م َّنظُيف عمـل مـواملفـاهيم  بتشكيل املادة واملوضوع واالنفعال واخليـال ٌ حني يقوم فنانّالشكل ال يتمثل إال

 )٢٥٢ص(.»ه أمهيته الكامنةف بذاته ولَّكثُم



 

  -٥٢-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

ت يف َلَداخَالشكل هو النتيجة النهائية لكافة العمليات والعنـارص التـي تـ« َّنأ) ٢٠٠١،وقيش(ر ُذكَوي
 ،- معنـاه:أي-العمل الفني والدال عـىل مـضمونه ح لفكرة ِّوضُ فهو امل؛ عمل فنيّعملية إبداع وابتكار أي

 ختتلـف يف حـدودها ،تجانـسةُية لتكوين مـساحات مِّطوط املؤدرة من اخلِتجاوُ ما ينشأ عن جمموعة مًودائام
 وكـل شـكل مـن ، ونظام حركته، واختالف اجتاهه،كرارهَاخلارجية باختالف تكوين اخلط الذي ينشأ عن ت

 ).١٦٤ص (.»ن من جمموعة من األجزاء تكسب  صفة الشكلِّتكوُتكامل مُاألشكال له كيان م
 ووحـدات ن اتـزان أشـكالِن مَّتكوَ للعمل الفني يِّيلُ الكاءالبن«إن ) ١٩٨٢،إخالص كشك(وتوضح 

حـدة  ِواألجزاء املفـردة يف واألشكال مع  حيث إهنا خطة بنائية جت؛وهي عملية دقيقة،نتظمةُنتظمة أو غري مُم
ه مـن ُمِّقدُن عمل الفنان الذي يتفاعل مع ما يِ ماً يكون جزءْنأ َّدُب ، وهذا البحث عن النظام والبناء الواحدة

ُ شكال واحدا متامسكا حمَمِّقدُ لكي ي؛دات وعنارصَفرُأشكال  وم ً ً ق الـذي ِّ للمتـذوٍ وأداةٍ ووحـدةٍ  بإطـارًامَكً
ُومن هنا  ؛) ٤٦ص(.»حيس هبذه الوحدة عند رؤيته للعمل الفني يف  الشكل اخلـزيفدراسة وحتليل  ةتأيت أمهيِ

 .  ه التشكيليةعىل تعبري الفنان ومهارته الفنية ومفاهيمالداللة 

وطبيعي أنه تكون هناك أعامل ،الشكل يف العمل الفني التشكييل يكمل املضمون« أن )٢٠٠٠،فضل(ويؤكد 
واملضمون أو الرسالة التي يريد الفنان أن يقوهلا عن طريق عمله الفني ، فنية ذات أشكال جيدة ومضامني 

 )١٣٣ص.(»حملية أو عاملية ،خاصة أو عامة، ذاتية أو موضوعية، قد تكون كبرية أو صغرية
 

W 
 

 
 



 

  -٥٣-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 
 .فهوم التجريب يف التشكيل املعارصم

َلـامن تقديرنا ِغم مُّبالر واخلـربات ، واعرتافنا بقيمة الرتاث الفني  العصور املاضيةِّرَمه الفنانون عىل مَّ قدِ
م واإلبداع بـام ُّ التقدًاوالُ حمِعارصُمها الفنان املِّقدُن إنكار اجلهود التي يِمكُ أنه ال يَّ إال؛السابقة واهلادفة  للفن

 عـن ُر يبحثَبتكُإىل البحث والتجريب، وهو أسلوب م هعَفَا دَّ، مملتطور واالخرتاع يف وقتنا احلارضيواكب ا
 للتجريـب مـن أمهيـة َـامِلـ وذلك ؛ف ِتلُ ولكن بمنظور خم،مضمون جديد حتى يف األشياء العادية واملألوفة

 . بالشكل الذي يطمح إليه الفنان املعارصحلول تشكيلية ورؤى خمتلفةى يف الوصول إىل كرب
التجريب يف الفن ليس جمرد تشكيل فني جديد بقدر ماهو «أن ) زكي( عن ) ، أمرية عبدالرمحن(وتذكر 

خـالل عـرض اجلوانـب اجلامليـة ، ةوالطالقـة التـشكيلي، سلوك يساعد عىل نمو التفكري واألداء اإلبداعي
 )٦٦ص.(»واحللول املختلفة،املختلفة للموضوع

 وفـق احتياجاتـه ـر بفلـسفة العـصومـرتبط اإلبداع الفني موجـود يف كـل العـصور َّأنترى الباحثة و
ه ر الفنان ومفاهيمِْكل فِمَ ما يسعى إىل االستحداث واإلبداع لعمل فني حيًوطموحاته، فالفنان املعارص دائام

 .ي التشكيل بشكل عام واخلزف بشكل خاصِرْثُن تأالتشكيلية التي يمكن 
 كام أنه نشاط إبداعي قد ،أسلوب يف األداء الفني« :أن التجريب هو) م١٩٧٩ ،هدى زكي(كام تضيف 

قات تشكيلية ّتعلُفة أو مِ عن جوانب خمتلً بحثا،يكون يف جمموعة التخطيطات التي تسبق إنجاز العمل الفني
ئ العقل واحلـس ِّيُا هيَّ وقد يكون يف إظهار الرؤى اجلاملية املختلفة للموضوع؛ مم،دة نتيجة رؤية الشكلجدي

 .)٢٧ص( .» عن حلول متعددة وخمتلفةًللمامرسة التشكيلية اإلبداعية بحثا
ص ُّناك ختص هْدُعَ يْ أنه ملًى جماالت الفنون التشكيلية بات واضحاَّتَِشفة لِداخل التجريب املختلَيف ظل م

تراكيب جديدة للـشكل و ظهور ه يف جماالت الفن اليوم هُسَلمَل الكبري الذي نُّ فالتحو،س الفنِامرُمـِد لَّدُحم
ة ال هنايـة هلـا، تعاقبـت عـىل الفنـون َّستمرُالت وثـورات فنيـة مـُّد القرن العرشون حتوِ فقد شه؛واملضمون

مة يف التشكيل، وال َستخدُء واملضمون الفني واخلامات املالتشكيلية بفروعها املختلفة، شملت أساليب األدا
 عنه، وقد أصبح العمل الفنـي ِّربَعُامت العرص ويِون عن اجلديد الذي حيمل سُبحثَون يِعارصُزال الفنانون امل

  .واألداء واخلربات الفنية التي تساعد عىل حتقيق مفاهيم الفنان التشكيليةمع بني براعة التقنيات َجي
م بدائل احللول أو احللول َّقدُ للفكر يٌمنهج«التجريب يف الفن عىل أنه )  م١٩٧٥ ،البسيوين( َفَّرَعوقد 

ض ِعـرَح ويِّوضـُ، كـام أنـه األسـلوب الـذي ين دالالت ومعنى غري مـألوفَّ يتضم،املختلفة بشكل جديد
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 ).١٦٠ص. (»فة للموضوع الواحدِاجلوانب اجلاملية املختل
نـة التـي ِرَخامة الطـني مـن اخلامـات املو ، أن ختضع للتجريبيمكنالت التي وجمال اخلزف من املجا

الوصول حللول تشكيلية وذلك بغرض ،رةَبتكُدة ومِّتعدُن تتجانس مع اخلامات األخرى بصياغات مأن ِمكُي
  .فة بشكل جديد مع إبراز اجلوانب اجلامليةِخمتل

 تتـضمن دالالت ومعـاين غـري عطي حلول جديدةُ ي التجريب يف جمال اخلزفةسَارُ ممَّوترى الباحثة أن
ية جديـدة ل فنية تساعدعىل  تكوين ثقافـة بـصـرفمن خالله يمكن ان يتوصل الفنان اىل ابتكار اعام ؛مألوفة

، فهـي  خـربة أساسـية يف الفـنَعتربُمن التجريب وممارسة التشكيل باخلامات تلديه وبالتايل فاخلربة الناجتة ،
 . نابعة من التعامل املبارش للخامة خربة تشكيلية جديدة

 :مفهوم التوليف يف التشكيل املعارص
 منهـا و ،دةِّتعـدُل مِداخَ بمعـاين ومـ)التوليف( مفهوم كلمة   من املراجع والقواميس اللغويةٌددَ عََّرسَف

َلفـة ُ موايشء توالـف ،استخدم توالـف بمؤالفـة«أنه قد : )م١١١٩،ابن منظور (َرَكَ ذ»لسان العربمعجم «
ًووالفا،  َ ائتلف بعضه إىل بعضايِ َ َ  )ص.د( .»ْ

 توحيـد أو :-ًأيـضا-، وتعنـي فـةّبمعنى احتاد أو جمموعـة مؤل) Combination(وجاءت كلمة توليف 
ف َ أو ائتلـ،فُتوالـ«: عـىل أنـه ) م١٩٨٨، الـرازي(ه َ ذكـر»خمتار الـصحاح«غوي هلا يف ُّا املعنى اللَّ، أمضم
   .)٩ص( .» اليشء بعضه ببعض وتنظيمه وجتميعهُلْصَكام أهنا و ،س من لفظه ولي،رَمها إىل اآلخُأحد

َكام اجت رين والباحثني يف الفن إىل تعريف التوليف كمـصطلح تـشكييل يف ضـوء مفهـوم ِّن املفكِ مٌددَ عَهَّ
ديثـة ستخدم يف الفنـون احلُصطلح يـُمـ« بأنـه ُهَفـَّفقـد عر )م ١٩٨٥الـدمرداش، (  ومنهم،ةِعارصُالفنون امل
ن أن ِمكـُفة عن طريق بعض اخلامات املساعدة التـي يِى فيه الفنان إىل التفكري باخلامات املختلَسعَ وي،ةّخاص
 . )٤٢ص( .»ة بني القيم النافعة واجلاملية عىل حد سواءَوُلهِى لَّتتصد

ش خامة مـع خامـة ُمقدار تعاي«ا بأنه  الحيِ التوليف اصطَفَّرَقد ع) م١٩٩٨ أبواخلري،( َّد أنِجَيف حني ن
 . )١٤٢ص( .»، وهتدف إىل التدريب عىل عمليات التفكري االبتكاريأخرى من غري نشاز

ستخدمها َ عىل استيعاب املواد األولية التـي يـًام كان الفنان قادراّلُك«: أنه ) م ١٩٨٥الدمرداش،  (َرَكَوذ
 عـىل توليـف ً قـادراً كـان فنانـا؛ة مميزة ورؤيته هلا من زاوية جديد، وقوة اإلحياء،ة امللمس، واللونمن ناحي
 .)٤٣ص( .»ز هلذه اخلاماتّمتمي

،  كعامل مؤثر يف جتديـد الفكـر التـشكييلِعارصُت الباحثة عن أمهية التجريب يف الفن املَثَّدَ حت؛َقَبَفيام س



 

  -٥٥-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 وجمـال اخلـزف ،مـةعـة عاِّتنوُفة ملجاالت الفنون التطبيقيـة املِختلُيتأكد هذا املفهوم يف عمليات التوليف املِل
بـة ِه الفنيـة املواكِ يف ذلـك مـن التقنيـات احلديثـة يف أعاملـِعـارصُ هبدف االبتكار واستفادة الفنان امل؛خاصة

 .وتوجهات الفكر املعارص وماحيمله من مفاهيم تشكيلية جديدة ْرصَبات العَّتطلُمـِل
هم إىل آفـاق ِيات احلديثة من خالل اسـتنادين قد أضافوا إىل أعامهلم الكثري من التقنِني املعارصِأن الفنان

 ومـا ،، باإلضـافة إىل أذواق الفنـانني وخـرباهتمزخر هبا هذا القرن الذي نعيش فيـهثقافية وجوانب فكرية ي
 وعـىل تلـك العمليـة اإلبداعيـة ومـا حتتـوي عليـه مـن ،كل فنان من املواهب واالستعداداتينطوي عليه 

 قوالـب ُلِّكَشُتـَ؛ إذ أن كل هذه النواحي وما تتضمنه من صور املـايض ليةرسار الدفينة يف النفس اإلنساناأل
 .لْبَن قِها العني مْفَلْأَ تْجديدة مل

 منذ بدايـة ِعارصُ الفنان املَّة يف مجيع جماالهتا التشكيلية نجد أنِعارصُنا نظرة عامة عىل الفنون املْيَوإذا ألق
، كام كان االته املتعددة التوليف بأشكال وأساليب خمتلفة بجميع جممَنا احلارض استخدِن العرشين إىل وقتْرَالق
 .ى جديدةؤُ عن رًحثاَ، بفةِماته املختلِّقوُ عىل االبتكار ومًقائام

 :التوليف يف جمال فن اخلزفالتجريب و مفهوم 
رين وبثـورة فنيـة جديـدة وفـتح بـاب التجريـب ـالقـرن العـش«أن ) ١٩٩٦،مريفت الـسويفي(تشري
ت التي أتاحتها أفكار هذا القرن بدأ ينظر للخزف بطريقة خمتلفة بعد أن تغري اسلوب الفكر والعمل واحلريا

وظهرت مجاليات خزفية جديدة جتمع بني مجاليات اخلزف والتقنيات وإمكانيات بعض اخلامات املستخدمة 
التطور الذي حـدث يف ومجاليات الفن احلديث واملعارص فقد إستفاد اخلزاف من ،الزجاجية مثل الطالءات 

  )٢٠ص .(»اخلزف احلديث بصورة مبارشة وبام يتفق وإمكانيات خاماته وفكره وتعبرياته
بـل ،اخلزف يف الفن املعارص مل يقترص دوره عىل اجلانـب املـادي النفعـي«أن ) ١٩٩٩،حممود(ويوضح 

ي تعكـس عمـق بـصرية تعدى هذا لينافس الفنون االخرى يف التعبري عن الفكر واألحساس واملفـاهيم التـ
وعندما اجته الفنان نحو التجريب ومجع اخلامـات بغـرض ، وتسهم يف تعميق بصرية املتذوق،املبدع بام حوله

ًفإنه كان حريصا عىل إجياد تـآلف بـني تلـك اخلامـات ،إثراء اشكاله من الناحية الفنية والتشكيلية والتعبريية
وهلذا كان للتوليف يف جمال اخلزف دور هام يف ، التعبري عنهوتعايشها يف إطار املضمون الكيل الذي يسعى إىل

 ).٧١ص.(»ثراء اجلانب الشكيل والتعبريي لألعامل اخلزفية احلديثةإ
ف عليـه برؤيـة َبخروجه عن الشكل التقليدي املتعـارم ِسَّتَي ِعارصُفن اخلزف املختلص الباحثة إىل أن و

دامه لكثـري مـن الوسـائط ن خـالل اسـتخِة تعبـريه الفنـي مـرها الفنـان يف ترمجـُّصوَذاتية تعبريية يملك تـ
 ًامَيِن قـَّت أعاملـه يف معظمهـا تتـضمَ، وأصبحى القيم النفعية املاديةَّ، بغرض حتقيق قيمة فنية تتعدالتشكيلية
 .مجالية بحتة
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عـة ذات ِّنوتُل فيهـا معاجلـات تـشكيلية مَّ حيث تتمث؛ةِعارصُا يف األعامل اخلزفية امل ر ذلك جليَهَولقد ظ
ن أسـاليبها ِر األفكـار مـَّ حيـنام تتحـر،ِعـارصُ به فن اخلزف املُمِسَّتَ، وهو الطابع الذي يفةِتيارات فكرية خمتل

د املعنـى ِّؤكـُن تـأثريات تِيه مِضفُ وتؤازرها اخلامات بام تً جديداًد مفهوماِّسَجُِت، وتنتفض األشكال لالراكدة
ة يف َعـارصُق سامت املِّقُ، وبام حيكيلية هبدف إثراء العمل التشكييلت التشن اخلاماِالتشكييل بوسائط متنوعة م

 . الفكر والتجريب
ر ُنظـَ يِعـارصُاف املَّت اخلزَلَعَفة، جِختلُاملفاهيم الفنية اجلديدة للبنائية أو الرتكيب يف جماالت الفن املن إ

ن املنطقي أن تتخذ احلركة الرتكيبيـة ِن م عن خزف العصور السابقة، وبالتايل كاُفِظرة جديدة ختتلَللخزف ن
ع ْمـَه وإبراز هويته الفنيـة إىل اجلِشكيلَسعى يف تَ وأصبح ي، غري تقليديً جديداًعداُيف جمال اخلزف ب) البنائية(

 إضافة إىل اسـتخدامه ملجموعـة ،ةَعارصُرأة ومُكثر من خامة تشكيلية للوصول إىل قيمة تعبريية أكثر جَبني أ
ح ْطَسِة لـَّات امللمـسيَّد التقنيـُّعدَ املتنوعة سواء يف تركيب اخلامة، أو يف تشكيالت البناء، أو يف تمن التقنيات

ث تـأثريات مجاليـة عـىل ِدُالشكل أو يف اختالف درجات حرارة الفرن ونوعية وقوده، ومجيعها أساليب حتـ
 . سطح العمل الفني

 :مفهوم اخلامة يف التشكيل املعارص
 اخلامـة : أي؛)Row Material املـادة األوليـة(نـه  أه جممع اللغة العربية عىل ُفِّعرُي يِوَغُاخلامة كمفهوم ل

 )٥٧ص (.» أهنا املادة قبل أن تعالج: بمعنى؛ عليها التشكيل والتشغيلَّرُمَ يْالتي مل
ن ِ مـٍّلُهـي مـا يتامثـل يف كـ«ن خالل تعريفه للـامدة ِأن املقصود باخلامة م) ١٩٣٧،نجوودكول(ر ُذكَوي

ام َّ، إنـ هذا ال يتضمن أهنا بال شكلَّ، فإنصفت املادة اخلام بأهنا خامة، وإذا وج بعد انتهائهَنتُاخلامة واليشء امل
 ).٢٥ص  (.»ل عليها بعد حتويلها إىل يشء تم إنتاجهُصْحَ يف الصورة التي نُدْعَ بْلَّكَشُ تْعني أهنا ملَي

 املظاهر احلـسية العديـدة َّويعني ذلك أن،ع الفنانِبدُنياته يه وبإمكاِفاخلامة هي الوسيط الذي عن طريق
ر بـه ُشعَس للعمل اخلزيف ومـا يـِامرُ املْنيَل بُرنا بأن العمل اخلزيف الذي نراه ما هو إال ثمرة تفاعِّذكُهي التي ت

ف عـىل َّب مـن الفنـان أن يتعـرَّ يتطلـ؛، لـذاتجابتها وطواعيتها من ناحيـة أخـرى، واسإزاء املادة من ناحية
ر يف إطـار خامتـه ِ يبتكـْ، وأن يكتـشف حـدودها وإمكانياهتـاْ، وأنستخدمها معرفـة دقيقـةَاخلامات التي ي

ِستفيدا مُم  .ًجها إىل إبراز خصائصها والسامت املميزة هلاَّتُ، متيحها للعملُن ظروف خاصة التي تً
ًام َيِ قـُلِمَ إىل مادة مجالية حتِهِلَمَل يف عَّتحولها الفنان وتِّشكُاملادة قبل أن ي« َّنأىل إ) ١٩٩٤قطب، (شري ُوي

َ، وما هو خمن كل ما هو مادي وله صفة البقاءَّ وتتضم،تشكيلية وتعبريية  وكل ما حتمله البيئـة مـن مـواد ،قَّلُ
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  ).١٧ص  (.» وحتقق فكرة الفنان،قابلة للتشكيل
وقدرتـه عـىل  ذلـك إىل اسرتسـال أفكـاره فة الفنان باخلامة ووسائل تقنيتها أدىِام اتسعت معرَّلُ ك؛لذا

 الفنان قـادر عـىل التعبـريعن  جتعلامة وطرق التعامل معها والتوليف فيام بينها  فاملعرفة العامة باخل،بداعاإل
 .  يف العمل الفني القيمة اجلامليةمفاهيمه التشكيلية التي حتقق

 لكـل َّأن«حيث ذكـر ة اخلامة وصفاهتا  أمهي)Henary Moorهنري مور  (عن) ٢٠٠٧ ،الدمراين( ِّنيَبُوي
 َّ، وال تقوم املادة بـدورها يف تـشكيل فكـرة إالد هبا دون غريها من املوادِمادة صفاهتا وخصائصها التي تنفر

ن ِمكـُ يٍ فحينئـذ، مادته عالقة حية وفعالةْنيَه وبَنْيَئ بِنشُ، ومن ناحية أخرى حينام يه بتلقائيةَلَمَحينام يبارش ع
 باعتبارها ، وبني اخلامة من ناحية أخرى،ادة لتحقيق ذلك التوحيد بني احلس واملوضوع من ناحيةتشكيل امل

 ).٣٢ص (.»ا بتكارياًجهدا 
ً وجيعل منها حمـسوسا مجاليـا، يشكلها الفنانْ بعد أنَّب صيغة فنية إالِ اخلامة ال تكتسَّ فإن؛ذاِول  نـشعر ،ً

 . عية بفعل املهارة الفنيةحني نكون بإزائه أنه قد اكتسب ليونة وطوا
، وإنام ت جمرد يشء قد صنع منه هذا العملمادة العمل الفني ليس«أن ) ١٩٦٦إبراهيم،(د ِّويف هذا يؤك

 .» عـىل تكـوين املوضـوع اجلـاميلَنيِعـُ تْ من شـأهنا أن،هو غاية يف ذاهتا بوصفها ذات كيفيات حسية خاصة
 ).٥٣ص(

 بـل أصـبحت اخلامـة بفـضل ،د وسيط مـاديَّالعرشين جمرالواحد ود اخلامة يف خزفيات القرن ُعَ تْمَفل
 مـن خـالل ، ذا قيمـة مجاليـة يف ذاهتـااً ا تـشكيليـرنـصُالرؤى الفنية اجلديدة للحركات التشكيلية احلديثة ع

 وأكـدوا عـىل إبرازهـا مـن حيـث ألواهنـا ،ونِعـارصُها الرتكيبية واحلسية التي اكتشفها اخلزافـون املِّخواص
ًصدرا َ فأصـبحت مـ،ع املالمس وأثرها التشكييل العام عىل العمل اخلزيفُّن تنوِا وقيمتها السطحية موصفاهت

 .واسع املجال إلبداع الفنان 

 :ية والتعبريية خلامة العمل الفنيالقيم التشكيلمفهوم 
 ،خلزفيـةيف األعـامل امـصدر أحكـام عتـرب ُتية والتعبرييـة م التـشكيلَيِالق«أن ) ٢٠٠٧،الدمراين(يذكر 

، فبـدوهنا مـا كـان ا بقيمـة العمـل اخلـزيفً ط ارتباطا كليِر وترتبِّ تؤث؛واخلامة كوسيط بنائي للشكل والتعبري
م عىل العمل اخلزيف وقيمته بمدى نجاح العالقـة ُْكط احلِرتبَ ي؛، هلذاكم عليهُ واحلن إدراكهِمكُللعمل شكل ي
 كانت تشكيلية أو تعبرييـة هـي النتـاج ًعترب القيمة سواءُ، وتعملة العنارص يف إظهار أمهية الَّبني اخلامة وبقي

 .التحصييل لصياغتها وفق مفاهيم الفنان التشكيلية
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تـرتبط ـر ة كل عنص، وقيم الثالثة اخلامة والشكل والتعبرين تضافر عنارصهِنتج مَوقيمة العمل الفني ت
 . حيـث قيمتـه التـشكيلية والتعبرييـةمـل مـن، فمن األمهية تبيان جوانبهـا يف تقيـيم العبالعنارص األخرى

 نظام تتجاوب ف التعبري بأنه اهلدف والفكرة التي حيتضنها الفنان ليخرجها يف شكل مجايل حيتوي عىلَوصُوي
، حيث ال  اخلامة والشكلْيَنرصُ بتفاعله مع عَّ إالاً نرصا إجيابيُ ال يكون التعبري ع؛، هلذااألحاسيس اإلنسانية

 ويـصيغ الـشكل ،ر الفنان يف العمل اخلزيف فإنه خيتـار خامتـهِّفكُ، وعندما يون شكل و خامةوجد عمل بدُي
 )٣٣-٣٢ص( .» عن مفاهيمه التشكيلية يف منجزات خزفية معارصةِّعربُق له أقىص عطاء يِّحقُِت ل فنيةبطريقة
األول وهـو : اهني الـشكل واخلامـة مـن احتـاد اجتـف يفَّإن التعبـري يتـأل« :)٢٠٠٢سانتيانا ،( ر ُذكَوي

 ).٢١٤ص (. » عنهَّعربُ يشء امل: أي؛، والثاين املوضوع املوحى بهّعربُ يشء امل:ْ أي؛املوضوع املائل بالفعل
 من االحتـاد َّدُب ، حيث ال فلن يوجد مجال له؛-فقط- ّت قيمة التعبري عىل اليشء املعربََرصَ إذا اقت؛وهلذا         

 .نها ويوحي هباَّ للعمل البالغة الشكلية والتعبريية التي يتضمقَّ حتى يتحق؛ْنيَبني اجلانب
 اخلامـة : واآلخـر، الـشخص:أحدمها ؛التعبري يشري إىل اجتاهني َّ أن:أي« :)٢٠٠٧الدمراين ،(ضيف ُوي
ني اخلـربة اإلنـسانية بل ُ بل هو بمثابة التفاع،-فقط-ً التعبري ليس كامنا يف الشكل واخلامة َّ أن: أي؛والشكل

  ).٢٧ص  (.»ل يف صورهتامِّلعمل الفني املتمثوا
مها يـرتبط بالفنـان ُ أحـد؛عـدانُ التعبري صفة إجيابية كامنة يف العمل، هلا من التفاعـل بَّح أنِّوضُوهذا ي

لتـا ِ، ويف كك للعمـلِد املـدرِ يـرتبط باملـشاه، واآلخـرتوحي بـالتعبريِوقدرته عىل صياغة وتنظيم عنارصه ل
حساس بالقدرة التعبريية للعمل عىل مدى اخلـربة اإلنـسانية لـدى الفنـان يف تفاعلـه مـع احلالتني يعتمد اإل

، هلـذا ال يكـون التعبـري هـو فـةِبة مع أنواع التعبـري املختلِد وجتاربه اإلدراكية املتجاوِعنارصه وخربة املشاه
 . ساس به بني الشكل والذات اإلنسانية والذي يتفاعل مع الشكل املرئي لإلحؤثرُ املالعنرص

، فـالتعبري كقيمـة للعمـل  التعبري يف العمل الفنـي الواحـدن بني أحكام الناس عىلُد التبايِّوهذا ما يؤك
ُ جانبا من هذه القدرة والقيمة ختَّ فإن؛، وهلذاه كل شخص من عندهُطِسقُالفني ي َ ، ويعتمد كِ اإلنسان املدرُّصً

 .  يةر يف رؤيته اإلدراكِّعىل خربته الذاتية التي تؤث
ُواجلانب اآلخر خي  بحيـث هلـذه القـدرة ؛ حيتويه بصورة بليغةَّامه عُه ونظامُح هيئتِفصُ الشكل الذي تُّصَ

، وعندما تلتقي هذه القدرة عند الفنان مع العمل يكون نجاحـه باطها بموضوع العمل الفنيقيمة مجالية بارت
  .ن اختيار فكرة الشكلِد م ال ب؛هلذا، يف حتقيق التعبري النابع من وحدة العمل الفني

ب بني العنارص ُم والتناسِنسجُعبارة عن الرتابط امل«ه َّنأ) ١٩٦٨ريد ، (ه ُفِّرَعُ ي؛والشكل باملعنى البنائي 
ل عىل قيمة العمـل ِستدَ، وييِمَيِم قْكُإصدار حيتم  من خاللهو، واجلانب الذي يمكن حتليله بعضها وبعض
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ن من اخلامـة والـشكل كنتـاج للعمليـة َّكوُلة يف بنائه املادي املَّمثُحلسية املالفني من خالل تقييم اخلصائص ا
 قيمـة نـسبية ّ ألن التعبـري مـا هـو إال؛ًزاِّتميُا مً عدا تعبرييُب العمل بَيكسِاإلبداعية التي قام الفنان بتنظيمها ل

 ).٨٨ص (.»د الذاتية يف رؤية وتقدير قيمة العمل الفنيِشاهُف عىل خربة املّتتوق
مـا هـو إال العالقـة الـشكلية بـني « الشكل بأنه )Clivebellكليف بل (عن   )٢٠٠٧،الدمراين(يذكر و

 )٣٤ص  (.»ًثري االنفعاالت مجالياُالعنارص التي حتمل مضامني فكرية ت
َعـىل الطريقـة التـي اختـ ّلُدَي )Form( )الشكل(لفظ    أن)٢٠٠٧،الدمراين(ويوضح  ت هبـا العنـارص َذَ
 عـىل -ًأيـضا- ُّلُدَ، ويرَر هبا كل عنرص يف اآلخِّ، والطريقة التي يؤث بالنسبة لألخرىّلُ العمل ككموضعها يف

د ِشاهُن وظـائف الـشكل أنـه يـضبط إدراك املـِ مـَّ فإن؛، وهلذاق بتنظيم املادة احلسيةَّحقَتَنوع الوحدة التي ت
ًاضـحا ومفهومـا وموحـدا يف نظرتـهو، بحيث يكون العمـل َّعنيُه انتباهه يف اجتاه مِّوجُرشده ويُوي ً ، كـام أن ً

 .الشكل ترتبط عنارصه بطريقة من شأهنا إبراز قيمتها احلسية وقدراهتا التعبريية
كيل َّ القيم التشكيلية مصدرها البناء الـشَّ، حيث أن بني القيم التشكيلية والتعبرييةوهناك عالقة ترابطية

  .نتاجها واختبارها يف العمل الفنين استِمكُ، ويللعملللعمل وصياغة العنارص، وهي اجلانب املادي 
ق بني العمل الفني ومـا حيتويـه مـن شـكل ذي ِّتعلُا القيم التعبريية فهي اليشء املعنوي والوجداين املَّأم

 .  د هلاِشاهُقيمة تشكيلية والفنان أو امل
ًها املادي عامال مساعدا يفِم التشكيلية بوضوحَيِ تكون الق؛لذلك  حيث ؛ستدالل عىل القيم التعبريية االً
ً مـضمونا وقـيام -ًأيـضا- ُلِمَد الذي حيتوي عىل قيمة تشكيلية عالية حيِّض أن العمل الفني اجليَفرتُأنه من امل ً

 )٣٤ص(..ل مع بعضها وحدة تشكيلية وتعبريية للعمل الفنيِّكَشُِتتعبريية بنفس املستوى ل
ً  ترتبط ارتباطا وثيقا وكليامة أن اخلتخلص الباحثةق يَبَا سَّومم  فبـدوهنا مـا كـان ، بقيمة العمـل اخلـزيفاً

ف عـىل مـدى نجـاح َّ، حيث أن قيمـة العمـل اخلـزيف تتوقـكم عليهُن إدراكه واحلِمكُ يٌلعمل اخلزيف شكلل
ة ف القيمِمة ختتلَستخدُالعالقة بني الشكل واخلامة بام حتتويه من لون وملمس، وباختالف الشكل واخلامة امل
ِّالتعبريية التي ترجع إىل قدرة الفنان عىل إكساب العنارص التشكيلية نظاما يظهر ويؤكـ ل اخلـصائص ُد تفاعـً

 .احلسية للخامة والشكل لتحقيق فكرة العمل اخلزيف 

 :مفهوم التقنية يف التشكيل املعارص
 عمـل فنـي أو صـناعي ّ هبا أيُّرُمَجمموع العمليات التي ي« يف املجمع اللغوي بأنه )التقنية(ظ ْفَ لُفَّرَعُي

ًحتى يصبح منتجا قائام  ).١٣٥ص . (»ً
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ّ ليس قارصا عىل املهارة احلرفية أو الرباعة اليدوية يف إنتاج أي)Techniqueالتقنية (وهذا يعني أن لفظ  ً 
ِءا مـْدَ بـ،نه يعني جوانب عديدة من العملية اإلبداعية للفنانإ، بل يِّعمل فن فنيـة حتـى ر الفكـرة الُّصوَن تـً

 .ق العمل يف صورته النهائيةيِّقََحت
 جمموع العمليات واملهـارات : األول؛تعني جانبني«يف تعريفه للتقنية بأهنا ) ١٩٧٢منرو ،(د ذلك ِّؤكُوي

 فهـو املعرفـة أو النظريـة أو :، أما اجلانب الثـايننتج قائم حمدد املعاملُوصول إىل م هبا الفرد للّرُمَنفسها التي ي
 ).٥٧ص (.»ر بصدد املهارةّلذي ينمو ويتطوالعلم ا

 إن الرتكيز عىل اجلانـب فهذا يعنية ِر املفاهيم التشكيلية املعارصْوَز عىل دِّكَرُ يبحثوإذا كان موضوع ال
ل َّ، حيـث يتحـو وحركـة عـىل الـشكل اخلـزيف األخرى من لـون وملمـسفاهيمالتقني له أمهية يف إبراز امل

 .مكن إدراكه وتذوقهُتقنية إىل شكل يالوجدان والشعور عن طريق ال
ل تلـك املرحلـة مـن ِّ، حيث متثـ مرحلة االستبصار اجلاميل للفنانعىل أمهية) ١٩٨٨ ديورانت،(د ِّويؤك

جوهر الفاعلية الفنيـة يكمـن يف «، فيذهب إىل القول بأن ألشمل للتقنيةًالعملية اإلبداعية جزءا من املفهوم ا
 عن املوضوع ِّعربُ، التي تر الصور الكامنة املتقنةَّه الفنان وهو صامت ليتصوذلك املجهود الساكن الذي يبذل

 ).٥٨١ص  (.»الذي يف ذهنه
 بمثابـة تقنيـة فكريـة ُكـونَ مرحلة االستبصار اجلاميل بالنـسبة للفنـان تَّ إن)٢٠٠٧، الدمراين(ويوضح 

، والتـي ل يف خرباته ومهاراته وثقافتهتمثلفنان املا بوعي حيث تتأثر هذه العملية ؛ضح من خالهلا مفاهيمهّتت
، حتى يصل األمر إىل تقريـر  وكذلك الطرق التقنية يف تشكيلهار انتقاءه خلامة بعينهاِّقرُه أن يُنِمكُمن خالهلا ي

 .ما ينبغي أن يكون عليه شكل العمل اخلزيف
رة عمله والقيـام بعمليـة ، فمنذ بدء اختياره لفكقنية عملية مركبة بالنسبة للخزاف فالت؛عىل ذلكًبناء و

عـىل هبا سيطرة ياألداء والتنفيذ يستمر التفاعل بني حواس اخلزاف وقدراته التشكيلية من خالل التقنية التي 
 .ها يف هيئات مجاليةِرتمجُلية اإلبداعية التي تعكس مفاهيمه وتُّاخلامة لتحقيق فكرته التخي

، حيـث يقـوم اخلـزاف ة الفنـي مـن خـالل التقنيـد دور التفاعل الذي يتم بني اخلزاف وعملـهَّويتحد
ُّستخدما العديـد مـن الطـرق واألسـاليب التقنيـة للتعـرُر يف الوسائط املتعددة مـِستمُبالتجريب امل ف عـىل ً

، حتى يتمكن اخلزاف من خـالل ذلـك التفاعـل مـن  التشكيلية لتلك الوسائط املاديةاإلمكانات واخلواص
 .ريةـتقنيـات حمـددة تـرتجم املفـاهيم التـشكيلية يف منجـزات بـص تخدامالقائم بني افكاره وتنفيـذها بإسـ

 )٢٨ص(
ِّمكن إدراك مدى اقرتان العمل الفني باجلانب التقني الذي يأخذ أشكاال متعدُ ي؛مَّومن خالل ما تقد دة ً
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ًنتـاج إنـساين يملـك شـكال أو «بأن العمل الفني هـو ) ١٩٨٧نوبلر،(يف مراحل اإلبداع الفني حيث يذكر 
ُنظاما م ُنا، ويقوم بإيصال التجربة اإلنسانية، ويَّعيً م يف ُّمكن أن يضاف إىل ذلك أن العمل الفني يتأثر بـالتحكً
 .» الفنـان أن يوصـلها لآلخـرينُّدَوَة التي يـِّه من أجل إبراز األفكار التشكيلية املعربِئمة يف بناَستخدُاملواد امل

 ).٣٨ص(
َ عىل اجلانب املعريف لـدور املفـاهيم التـشكيلية املعـارصبحثل الرغم من الرتكيز يف موضوع اوعىل ة يف ِ

ل ِّثـُ مت؛ إذ،ي أمهيـة العنـارص األخـرى أو يقلـل مـن شـأهناِنفَ أن ذلك الرتكيز ال يَّر التشكيل اخلزيف إالُّتطو
 الفكـرة تحقيـقِل مـع بعـضها الـبعض لَرتابطة تتداخُالعنارص املكونة للعمل اخلزيف بام فيها التقنية وحدة م

 .اإلبداعية
ً أعامال فنية نتجُت - االستعداد اإلبداعي:أي-القدرات الفنية الكربى «ن أ) ١٩٣٧ ،كولنجوود(ر ُكْذَوي

 ، كام أن أعظم تقنية مكتملة لن جتيء بأمجل نوع من األعـامل الفنيـة يفباهرة، حتى إذا كان هناك نقص تقني
 من ٍرْدَ عمل فني لن يتم دون االعتامد عىل قّلك فإن إبداع أي، وبالرغم من ذحالة االفتقار إىل هذه القدرات

 وحتتاج املواهب الفنية الكربى لكي تربز يف أصـح ، العمل الفنيَنُسَت التقنية حَنُسَ حَامَّلُكَ ف، والتقنيةاملهارة
  ).٣٧ص (.»ز يف نوعهاَّصورة إىل تقنية ينبغي أن تتمي
بمثابة اجلانب املرئي لالنفعال الوجداين للفنـان أثنـاء قيامـه ببنـاء  التقنية تكون َّووفق هذا املفهوم فإن

 . من خالهلا عىل قدراته اإلبداعية والتي يستدل،عمله الفني
، فإننا  عىل شخصية إنسان ما عن طريق خطةمثلام نحاول أن نحكم« أنه) ١٩٨٦ ،ريد(شري ُويف ذلك ي
 ).١٢٨ص (.»هنائية عىل التعبريّم عىل قدرته الالُحكَن الفنان من التقنية نستطيع أن نُّعن طريق متك

 :مفهوم القيمة يف التشكيل املعارص
القيم التشكيلية هي العالقـات التنظيميـة الناجحـة للعنـارص «أن ) ٢٠٠٦،مروة أبو األسعاد(ح ِّوضُت

 الـذي وهي اجلانب املـادي، وماتظهره من قيم وأسس يف حتقيق وحدة العمل بام يتفق مع مضمونه وفكرته 
 )٢٧ص( .»رتباطه املبارش بصياغة الشكل وعنارص العمل وتقييمه يف العمل ال- قياسه-يمكن اختباره

القيم التشكيلية تشري إىل اخلصائص اجلوهرية والعامـة التـي «أن ) ٢٠٠٥،هدى عبداحلفيظ( ضيف ُوت
عنام ننظـر إىل ، التناسب- اإليقاع- التوازن-الوحدة: وهي ، أدركها اإلنسان منذ بداية وجوده عىل األرض

فسوف يوصلنا ذلـك إىل تأكيـد معناهـا كأسـس مجاليـة ورشوط ومعـايري ،تلك القيم يف إطار القيمة الكلية
 .ألحكامنا اجلاملية
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ألهنا هي الناتج التحصييل من خالل العنارص التـي ، وتتأثر القيم التشكيلية وترتبط بقيمة العمل الفني 
وتعترب القيم التشكيلية هي البناء الشكيل واجلانـب املـادي ، وفكرته مضمونه حتقق وحدة العمل بام يتفق مع

 )٢٠-١٩ص.(»لإلستدالل من خالهلا عىل القيم التعبريية لتقييم العمل الفني
 وبني الطريقة التي ينتج ،وهناك تعريف يربط بني مفهوم القيمة بوصفها مفهوم التفضيل واالستحسان

  .ن من خالله استنتاج العالقة بني التقنية يف العمل اخلزيف وقيمته اجلامليةِمكُ حيث ي؛عنها ذلك التفضيل
هـذا أمجـل مـن -نـة َوازُلة ومَفاضُأحكام القيمة بطبيعتها أحكام م«أن ) ١٩٨٥ الديدي،(ر ُحيث يذك

ياتـه ن الربهنة عىل مثل هذه األحكام إال بأفضلية بعض تقنيات العمل الفني يف إظهـار مجالِمكُوال ي ،-ذلك
 ).٥٢ص (.»عن التقنيات األخرى

ُها كمعيار حلُعْضَن وِمكُقة ال يَطلُ مع هذا الرأي إذ أن القيم بوصفها أشياء مُفق الباحثةَّوتت  إذ ؛ّيِمَيِم قْكِ
 مـن َّمكـن ذلـك إالُ وال ي، فنـيٍلَمـَ عِّ عىل أيّيِمَيِم قْكُن من خالله إصدار حِمكُ من وجود وسيط يَّدُال ب

ل الفعـل ِّثـُ فـإن التقنيـة يف جمـال اخلـزف مت؛عـىل ذلـكًبناء  و،ق يكون بمثابة ذلك املعيارَسَأو نخالل نظام 
 وذلـك مـن خـالل قدراتـه التـشكيلية يف ،ل الفنانَبِن قِه نحو إحداث تغيري يف شكل املادة مَّاإلنساين املوج

 يف حتقيـق القـيم ا لتقنيـة مجاليـلك من خالل توظيف ا ويكون ذ،تطويع أدواته وخاماته لتحقيق غايته الفنية
 حيث يتضح ذلك مـن خـالل التقنيـات التـي تعكـس مفـاهيم الفنـان ،التشكيلية والتعبريية للعمل اخلزيف

 .املعارص
النتـاج التحـصييل «هـي ) ١٩٩٧قاسـم، (ح َّضـَ التشكيلية أو التعبريية كـام وًعترب القيمة سواءُحيث ت

 اخلزاف يف صياغته للعمل اخلزيف عىل األسس التشكيلية من ُدِعتمَ إذ ي؛للطريقة البنائية للعمل اخلزيف وهيئته
فـق مـع فكـرة َّ بـصورة تت،بُم من إيقـاع واتـزان وتناسـُظُّعة للنِّ لتحقيق وحدة متنو؛ّتكرار وتوافق وتضاد
تـشكيلية له بالتقنية بأبعادها الُ من خالل قدرته عىل إحكام الصياغة التشكيلية وتفاع،وحمتوى العمل اخلزيف

 لتحقيـق الوحـدة ؛الشكل، اخلامة، الكتلـة، احلجـم، اللـون، امللمـسك ؛والتعبريية وبقية العنارص األخرى
 ).٤٠ص (.»العضوية بني الشكل ومضمونه التعبريي

ًقا َفَّتُ وأصبح م،ً األفراد وفقا هلاُلَعمَ ترى الباحثة أن القيم هي جمموعة األحكام واملعايري التي ي؛ولذلك
 القيم يف الفن هي اهتامم الفرد جتاه ما هو متوافق مع الشكل والتعبـري وبقيـة العنـارص َربَتْعُ ت؛ ولذلك،عليها

 . إلظهار مجاليات العمل اخلزيف وقيمته؛األخرى

W 



 

  -٦٣-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 :ر وأثره يف العمل الفنيُمفهوم التجاو
 فالكائنـات ؛»هَرَيشء إذا جـاوــم الْكـُيشء حـيأخذ ال«يف احلياة كام يف اللغة «) ٢٠٠٧،حسن(يوضح 

 وعالقاهتا املتبادلة ضمن سياق الفن والثقافة وغريها مـن ، ووظائفها املتعددة،احلية بكل أنواعها، ودالالهتا
 .»ر بـل كانـت تبادليـة بـني الفكـر والذهنيـة واألدائيـةـر مل تقترص عىل البـشُ عالقات التجاوَّن وأل،الفنون

 )ص.د(
 يسبقه التحاور الن العالقات املـسبوقة عـىل احلـوار هـي التجاور جيب ان«أن ) ١٩٩٩،حسن(ويشري 

ُ املرءُفَعرُوي، االقرب واالمثل يف ان حتقق التوازن والنضج والوعي  ْ  َلُخْدَيـِد لْصَ قائم دون قٍرُجاوَِته لِينِ بقرَ
و ُمحـَاألداء ي أو يف  وهـذا االخـتالط يف الفكـر، من االخـتالطًا نوعُدِّولُ يف الكثري من أفكاره التي تُهَدودُح
 ّ ولكـن، للوصول إىل نوع مـن االقـرتابًتفاعليا ًوراَ ديِعطُاخلصوصيات الفردية تَّذلك بسبب أن  ؛ذيبُوي
ــِب من جمــاالت اهتاممهــا هــي نظــم مــن العالقــات الطبيعيــة املــؤثرة ِر ضــُعالقــة التجــاوفتــة ِتفاوُب مَسِن

  )٦٧ص(.»واملتأثرة
د َّعمل بمهمة ليست جمـرترة ِلة والسلبية املتنافِالجيابية املتفاعرات اُالتجاون أ) ٢٠١٠،العبيدي(ويشري 

تحديث نوع األفكار وجتديد معطياهتـا وتطـوير أدواهتـا ب قوم ت اهنإ بل ،وسيلة نقل أو توسيع دائرة االنتشار
 . ب مع إيقاعات العرص بكل ما يتم من حيويةَي احلاجات، وتتجاوِّتلبِوأساليب صياغتها ل

ما هو متاح وماهو غري متاح جزء مـن عمـل  حد اإلمكانات التجريبية بنيأهو املتجاور  هذا الرتكيبو
  .وخيرجها يف صياغات تشكيلية جديدةاألفكار واملفاهيم واملفردات ويتفاعل معها ر مع َتجاوَالفنان أن ي

ان اىل  تفرضه هذه املفاهيم ليصبح حتصيل حاصـل يـؤدي يف بعـض االحيـ هبذه الفعالية التجاور ربام
اكتساح مفردات املتجاورين، بعضهام البعض ولكن عمل التجاور وفق اليـات التقطيـع واالنتقـال الزمنـي 

اح املختلـف وفـق املفـاهيم ومن ثم مشهد العمل الفني واحلوار بدا يقرتب من التشبيه وصـار نـوع االنفتـ
درة الرقيقـة عـىل اإلحـساس  القـهـوفهم معطيات مفهوم التجاور من مالمح التوجه اجلديد يف ف،البرصية
 ،ه ما بعد حداثي بالدرجـة األوىلُّ وهو توج،ر بني نتاجات الفنون وفق تأثريات بيئية مكانية وزمانيةُبالتجاو
 )ص.د(.ةر بني كافة الظواهر اإلنسانيُز بمجاالت من التجاوَّ يتميَ العاملَّنوأل

الحظ بجالء جتـاور الفنـون املختلفـة التـي ن أن نِمكُنه يأ«) ١٩٨٦ النصري،(ح ِّوضُويف ذلك السياق ي
. »ة عـن ذاتـه بجامليـات رمزيـةِّيستعري الفنان أدواته لينشئ رؤيته الفكريـة وفـق مفاهيمـه وأفكـاره املعـرب

  ).٨٣ص(
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هناك حـاالت ف ؛ِعارصُ أن هناك جتاور بشكل عام  بني الرتاث واملمن خالل ماسبق ختلص الباحثة إىلو
  .ْنيَ وتتجاور مفردت،تداخل املادي واملعنويَمكن أن يُ ي،ائها الرمزيةمتداخلة بني الفنون بأشي
د يف نفـس الوقـت عـىل الكليـة والعالقـات ِّ بدراسـة املـضامني ويؤكـَر أن يقـومُوهلذا بإمكان التجاو

 .  للعمل الفنيً العالقات خضوعاإحتاد  عىلً وهنا يتم التأكيد أيضا،)التداخل(واالختالفات 
نتاج تالقيات حموري التجاور واالختيـار كمحـورين يتحقـق يف تقـاطعهام «أن ) ٢٠٠١،عمر( ويذكر 

 سِة فنيـة متـارَدَفـرُ مّسيطر الفكر والقـصد، فكـلُر كل واحد من هذه املفاهيم يْوَِدبو،مستوى العمل نفسه
ا بنية الشكل شكل من خالهلبسط يف الوقت نفسه يف أن حتتل مكان مفردة تتأ لوحدات ًها سياقاِفْصَها بوَرْوَد

 )٥٧ص(.»الفني
إمكانية التجاور القائم عىل االخـتالف والـذي يعـززه أن  ) ٢٠١،العبيدي( احثة مع ما ذكره تتفق البو

 ، بعد أن يضع املفردة تلو األخرى،احلوار الفني يسمح يف تراكم املدلوالت اجلزئية، والتكوينات التجسيدية
  .ر جوار آخرُّ والتصو،والصورة تلو الصورة

 بحيـث يعطـي ؛تقاربة من حيـث هيمنـة العمـلامللدالالت ومواردها ابرز مظاهر أهذه الكيانات هي 
 ْن ألٍالتأويل ألكثـر مـن جهـة، وهـذا كـافتمل حتهو صياغة أفكار  و؛ ما بعد احلداثة املظهر السائدملفاهيم

 العمـل ّفـي نـصف ،لدالالتق الغرض بالرشاكة مع العمل أو حتى األفكار من خالل التأويل يف مجلة اّقُحي
 األشكال، وعالقات متداعية أظهرت الرتتيب لتلك النواتج ْنيَر بُعل عالمات جتاوِ نواتج الدالالت بفأَرْقُت

ر الداللـة ُح بتجـاوَسمَ مساحات فكرية عامـة تـيِعطُيبدو أن التجاور يحيث  ،-هنا-عىل مستوى الوحدة 
 ،تج الداليل من خـالل التـداعي يف بنيـة العمـل وبطريقـة معقـدةر الناِلوَبُ حيث ت،األخرى يف العمل الفني
  .وتبقى املحسوسات البرصية يف العمل ،تتوالد وحدات صغرى

العالقة هي ثبـوت ف ، الصفة واإلخبار عن املفردةَمَر الذي الزُوهذه الدالالت تنشأ وفق مفهوم التجاو
 ،نص الناجتة ضمن اسـتدراكات التنـامي املعـريف عرب رؤية الٌ واستخدام احلضور املكاين هو مرور،الصفات

 ،ر الناتج الداليل يف هذا العمل من السلسلة الداللية املنسوجة، من األساليب الرتكيبيـة املتنوعـةَوْلَبَتَمنها يو
عـىل وظـائف اللغـة نمط من جتاور العالقات الداخلية يف إطار توالد داليل قـائم الويف طياهتا تربز دالالت 

 )ص.د(.تعددةالفنية امل
ى للتداخل َ يف بناء صورة أعطرُه الشكيل التي ينطلق منها التجاوُعالقات التشابوختلص الباحثة إىل أن          

استدعاء مفردة لغـرض التـداخل يف بعـض املواقـف هي ليست فالطريقة  ،ا  قويًرابطة جتمع بني شيئني مجعا
  .الل اليشء مكان يشء آخر من االنقالب أو إحًا ربام نوعيِعطُ وت،والرؤى
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 : أي؛هنا اآللية يف بناء العمل الفني، وجتسيد الصورة هو املوقف الفكري القائم عىل إسقاط احلـواجزف
  .ب التعبري عن بعض الرؤى والتصوراتِناسُإعطاء فرصة للمعنى بإحياءات ومضامني جديدة ت

 ٍ كـافٍرْدَ وتتعاقب املفـردات بقـ،ز األحداثُ ولكنها تتقارب بتجاو،ّن يف تضادُ تكْمفاهيم التجاور ملو
ى هـي األخـرى خـصائص دالليـة َعطـُ تنات الذاتيةّ وهذه مجلة من املكو،ى الواحدة عىل األخرَمن أن متيل

 .  وتكشف غموض األشياء من خالل تنوع التفاعالت التي حتدثها البيئة،ملسري العالقات
ر املوضوعية داخل العمل الفنـي وبـدخوهلا نـسعى وجود األفكا«أن ) ١٩٩٧ ،ةمحيد(ح ِّيف ذلك يوض

 ثـم العالقـة ،تـربز يف جمموعـات منفـصلةالتي  و،نفردةاملعنارص التشكيل األساسية لعد جديد ُالكتساب ب
 ).٥٧ص (.»ًببعضها البعض ويف تداخلها معا

سعي اعرتفنا برشعية االفكار املوضـوعية داخـل العمـل الفنـي وبـدخوهلا نـإذا ) ٢٠٠٣،كيل( ويذكر
الكتساب بعد جديد عنارص التشكيل االساسية منفردة وتربز يف جمموعـات منفـصلة ثـم العالقـة ببعـضها 

ن الوحـدات  أل؛ةصـريم التجاور والتداخل هي واقعـة بـهنا الصورة وفق مفاهيف،البعض ويف تداخلها معا
 والـذي حيتـاج ،املفاهيم املـشرتكةز من ِّك إال ضمن حيَدرُمكن أن تُعة ال يِّالتشكيلية بعنارصها األولية متنو

االنفعاالت احلادثة بني ل َمُ هذه الوحدات حتتاج إىل مساحة قادرة عىل استيعاب جم؛ وهلذا السبب،إىل إعداد
يجب أن فيفرتض قبل كل يشء إدراك كيل للموضوع الذي يقدمه العمل الفني، ف ، الرتكيب الثنائييَفهومَم

س للقيمـة الفنيـة زخـم روحـي مـع ِّؤسـُناء صورة العمل الفنـي الـذي يتكون هلا القدرة عىل التدخل يف ب
عىل إثبات حضور إبداعي عندما تقرتب تلك املفاهيم من ًقدرة اإلحساس بجامليات وإمكانيات تكون أكثر 

  )١٢٦ص(.بعضها
د ت مناهج النقـَعَ جوهرية حيث سإهتاممات أن مسألة املجاورة واملداخلة هي حمل وختلص الباحثة إىل

 والغرض هـو التبـسيط والبحـث عـن مـدخل جديـد ،احلديث، إىل إخراج العمل الفني وفق تلك املفاهيم
 ومـن ثـم إعـادة التعريـف ه،الكتشاف العمل الفني ضمن الطبيعة املحددة للعالقة بني الـشكل وموضـوع

حبه من مضامني وافكـار  التي بدأت هتتم بقراءة العمل الفني وما يصة وفق املناهج اجلديدةَضَفرتُلألفكار امل
  .ومفاهيم

 :مفهوم التداخل وأثره يف العمل الفني
 مـن جمـال ًن أن يكون مفهوم التداخل يف الفعالية الفكريـة انطالقـاِن املمكِم ) ٢٠١٠،العبيدي(يشري 

 دالالت حـارضة اذ للعمل الفني يكـون ًامِ مع مفهوم التجاور، وعندما يكون مالزهد من جماالت تفعيلَّحمد
 بمعنى ان الفنان عندما يقوم بتفعيل مفهوم التداخل بـني عنـارص ومفـردات فق صفة ما يف أشكال الوعيو
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العمل الفني البد ان يكون عىل قدر من الوعي والفهم بحيث يوجد منظومة متكاملة تتفاعل فيهـا االفكـار 
 )ص.د( .والقيم واملفاهيم

 عىل نظم من العالقات قوممفهوم التداخل ين وتضيف أ) ٢٠١٠،العبيدي(تتفق الباحثة مع ما ذكره و
 إذا كان يعمل وفق سياق يشرتك معه مفهوم التجاور داخـل ّ وال قيمة له إال،املتفاعلة، داخل بنائية التكوين

امن العالقة يف قالب من الوسيط املادي والفكري ويتالءمان يف عالقـات ِّنظُ ومها ي،دائرة نسيج البناء الشكيل
 .)ص.د(. مجالية

ل التجسيد الشكيل ملـضمون الفهـم يف كـل عمليـة ِّشكُي«إن مفهوم التداخل  ) ٢٠٠٤حسن ، (ويرى 
 يف دائرة يتم تشغيلها هو مصدرها الوعي ًمن الواضح أن هذه املفاهيم لوحدها تكون أكثر وضوحا ،تواصل

  ومن االفرتاضات،وروجيعل من الرضوري التوسع يف ذلك املفهوم، إىل أن يصل إىل تطابق مع مفهوم التجا
 ).٦١ص ( .»أن يكون هناك نوع من التداخل يف التقنيات وأساليبها وبضمنها القصدية

اجلامل خيتص بالشكل وكل يشء ينبع من احلركة التي ترسمة فالشكل لـيس «أن ) ١٩٩٢،منري(ويشري 
لفكريـة، واملخـزون جيـسد التجربـة املرئيـة وا  ترجع إىل الفنان كونه يمثلالفنيةلتجربة  فا،االحركة مسجلة

 الكاشف هو عامل الربط بـني التقنيـة واإلبـداع -هنا- ولكن ،هذه األفكار تتداخل مع فنان آخرفالشكل، 
  .الذي حيصل يف شكل املنجز إىل أن يصل احلالة اجلاملية

 ،ته ألدائية الفنان وخرب التقنية ومن ثم اجلاملية التي خضعت ةهذه التداخالت يف املنجز جاءت بقصدي
  من خـالل التقنيـةهذة املفاهيم وتفاعلت ت َلَ ومن ثم تداخ،وبالتايل أعطت مرونتها بفعل مفهوم التجاور

ِواالداء والفكر الذي ساعد عىل جتيل   )٧٤ص(.» هذة املفاهيمّ

عىل حتديد مؤرشات التجـاور ويـصل إىل املعنـى املهـيمن بعد اعتامده وبام أن التداخل يكشف العالقة 
 وفـق ٌل حمكـومُّن التحـو أل؛توالد هبا طابع من التفاعل الذي جيسد هنج املفـرداتيبك مع مفاهيم الذي يشت

كـشكل وكهيئـة  واألدائية يعكس الصياغة اإلنشائية تعطي حالة من الوعي والفهم منظومة شاملة متامسكة 
تؤرش مكامن التامسـك  صورة يم التجاور والتداخل ملفاهيِطْعُها يف لغة تِجْسَت مع مفردات التقنية ونَتعامل

 .ق الوحدة يف العمل الفنيّوالتوازن وحتق

ُحيـث يظهرمهـا ْنيَنظام املفهوميؤثر عىل م العالقات الشكلية يف كل تنوعاته ُظُنَّأن وختلص الباحثة إىل  ُ 
ً يـوالُد عنـد الفنـان مِّسُتـداخل الـشكل جيـبمعنـى أن م الـشكل َّقدُبه يالسياق ضمن مركبات التشكيل، و

 عالقة بـني عنـارص جيادِدة وهذه هي حمصلة للطريقة التي يتبعها الفنان يف ترتيب األجزاء إلّوسلوكيات حمد
ن حيـث أ ،ْنيَ متـداخلنيربام يكون هناك أكثر من شكلف ،التشكيل املختارة وطبيعة احلركة املتفاعلة فيام بينها
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  بنية الشكل أعطـت فرصـة للتـداخلّنود ألُسَ يدماجن فاإل؛لتفاعل من اًا للشكل نوعيِعطُق يَسَّموضوع الن
  . العمليفوق قاعدة أفقية تتسع للمفاهيم وتنم

يكـون وفـق  توازن متعادل  عىلموق يف العمل الفني البد ان يلُتداخَلتجاور والان مفهوم الباحثة أ وتستنتج 
 ويشرتكان يف تكـوين وربـط -ًأيضا-نت املنجز املرتبط يف دائرة التأثر والتأثري َّوَ كبرصية وضمنيةكات َدرُم

  .مفردات العمل الفني 

 :ظهارته يف الشكل اخلزيفإمفهوم التجاور والتداخل و
ا مـن أهـم املفـاهيم يف إغنـاء الفكـر َن كانـْيَذَّلـ وال) التـداخل-التجاور (بد من إجياد صيغة ملفهوم  ال
سد امتالك احلالـة املعرفيـة مـن املزاوجـة بـني بتشكيل جديد هو اإلملام بالعنارص التكوينية التي جت ،ِاملعارص

لعمـل اخلـزيف ويـؤرش بـشكل اخلطاب، واملعنى وهنا التجاور والتداخل تتضح فيه نوع من اخلصوصية يف ا
 سياق ملموس ليس اهلدف منه إقحام يف األفكار وإنام هو يشكل اإلطار العام، لكل الـصيغ تكوينواضح ل
 بل ختتلف ،ه الفني بحيث تكون سلسلة ممتدة ال ختتلف يف نوعيات حلقاهتاز موقف الفنان من نتاجِّعزُالتي ت

  .من فنان آلخر أشكال املفاهيم
 جيـادِن سامت مجاليـة إلِ التعالق واالرتباط ملفهومي التجاور والتداخل مأن) ٢٠١٠،العبيدي( يوضح 

 ـىدما نرفـع التـداخل إىل أقـصنـ وع،وجد منظومة متفاعلـة هذا التالقح والتناغم ياملتعة يف العمل الفني، 
 وتناغم فـيام بينهـا وبـني مكونـات العمـل وقيمتـة التعبرييـة  حتاور بني املفرداتوجدَمن الالزم أن ي ،مداه

ه ِبـْكَلعمل عىل تقريب التأمالت للوصول إىل مجاليـات العمـل ملـسايرة رل ومفاهيم الفنان التشكيلية وذلك 
نـة يف شـكل َّعيُواألخذ بنظر االعتبار تأثري النسق اجلاميل يف بلورة ظـاهرة م ،دات وعالقاهتاَم املفرْهَ ف؛الفني
َ ممَّعنيُم  ولعـل ،لة يف غاية األمهيـةأ وهذه املس،نجد أن العمل الفني يتشكل وفق تلك املفاهيمف ؛ز عن سواهَّيُ

وح ورؤى جديـدة  رتكوين كفيل باستقدام التجاور والتداخل بني الذات والعمل الفني والقديم واملعارص 
 )ص.د(.تساهم يف إرتقاء الذائقة الفنية

مت إمكانات وتعبـريات َّدت وقدَّوترى الباحثة أن التوظيف واملزاوجة ملفاهيم التجاور والتداخل وح
أظهـرت اعـل املفـردات املختلفـة التـي  وإنام بصفة تف، ليس بسبب دافع اإلظهار؛بقيهُتف الشكل بل ِمل حتر

 . اجلزئية بصفتهفن اخلزفورهتا الكلية وبصالتشكيلية الفنون 

W 
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 :املحور األول 

q املدارس واالجتاهات الفنية احلديثة . 
 : املحور الثاين 

q األساليب والتقنيات يف التشكيل اخلزيف املعارص. 
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 : من هذا البحثِِنيّمِهُ  مِِنيَزئُيتضمن هذا الفصل ج

َوقد وضع  حوله جمموعة من األدبيات التي تفرعت ، اإلطار النظري تمل اجلزء األول منه عىلفقد اش ُِ
 :وقد شملت ما ييل،بدورها إىل مفردات أدبية غطت مجيع جوانب الدراسة النظرية

شكل الفـن   بـت َلـَناوَاالجتاهات الفنية احلديثة التي توما يرتبط به من النظريات واملفاهيم و، الفن املعارص
وتطـور ، وفلسفة الفن املعارص، ومفهوم املعارصة،  ـرينالعشالواحد ويف القرن بشكل خاص اخلزف عام و

رة يف التـشكيل ِّاألساليب والعنـارص والعوامـل املـؤثوالشكل اخلزيف وما يرتبط به من ، فن اخلزف املعارص
عارصة التي أثرت عىل بنية املنجز اخلـزيف ومن ثم إلقاء الضوء عىل أهم املفاهيم التشكيلية امل، اخلزيف املعارص

والتـداخل وإظهاراهتـا يف ، والتجـاور، والقيمـة، والتقنيـة، واخلامـة، والتوليـف، مفهوم التجريب: ومنها
 .الشكل اخلزيف املعارص

، الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة احلاليةب        أما اجلزء الثاين من الفصل الثاين فهو خاص 
ْوجماهلا والتي صنفت حول حمورين أساسيني  ِ  :مها،ُ

 . املدارس واالجتاهات الفنية احلديثة: املحور األول

و التي كان هلا األثر األكرب  ، الفن التشكييليف االجتاهات واملدارس واحلركات الدراسات التي تناولت
ن متغـريات وتقنيـات وخامـات وما فرضـته هـذه احلركـات مـ، وامللحوظ عىل املامرسات التشكيلية الفنية

وكان هلا الدور يف الكشف عـن املفـاهيم التـشكيلية ، جديدة ووسائط مستحدثة يف التعبري الفني والتشكيل
الفـن  :ومنهـا،ومدى إسهامها يف حتقيق األبعـاد التـشكيلية والتعبرييـة يف فـن اخلـزف املعـارص،  املعارصة
 .ومدرسة الرتكيبات األولية،ومدرسة الباوهاوس، البنائية واملدرسة ،  و فنون ما بعد احلداثة،املفاهيمي

 .األساليب والتقنيات يف التشكيل اخلزيف املعارص: املحور الثاين  
واهـم عنـارص تكـوين ، الدراسات التي تناولت األساليب الفنية والعوامل املؤثرة يف التشكيل اخلـزيف

لك التعـرف عـىل التقنيـات واملهـارات كـذ،الشكل اخلزيف من موضوع وخامة وتعبـري وشـكل ومـضمون
 .املستخدمة يف تنفيذ العمل اخلزيف

W 
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  رها يف تطور التشكيل اخلزيف ُ املفاهيم التشكيلية املعارصة ودو بعضقوم البحث احلايل عىل معرفةي            
ات الصلة بموضوع الدراسة ً ويقدم هذا اجلزء من البحث ملخصا لبعض الدراسات السابقة ذ،ِاملعارص

 :مها كالتايل، وقد قامت الباحثة بتصنيف الدراسات السابقة حول حمورين رئيسني ، احلالية وبمجاهلا 

 . الفنية احلديثةاالجتاهاتاملدارس و: املحور األول  
 .ِاألساليب والتقنيات يف التشكيل اخلزيف املعارص: املحور الثاين

ًاسات التي ستتناوهلا الباحثة يف هذا اجلزء من البحث مرتبة زمنيا وحسب وفيام ييل عرض لعناوين الدر
 .    حماور التصنيف

 . الفنية احلديثةواالجتاهاتاملدارس  :املحور األول
وائل فاروق إبراهيم، ) (املدارس الفنية يف القرن العرشين، فلسفتها وتأثريها يف جمال تدريس اخلزف( -١

 ).م٢٠٠٧، جامعة القاهرة،النوعيةكلية الرتبية ،رسالة دكتوراه
حممد ) (االجتاهات الفنية احلديثة، وأثرها يف حتديث املفهوم اخلزيف لدى طالب كلية الرتبية الفنية ( -٢

 ).م١٩٩٩، جامعة حلوان، كلية الرتبية الفنية، حممود، رسالة دكتوراه
 .ِاألساليب والتقنيات يف التشكيل اخلزيف املعارص: املحور الثاين

 ) واإلفادة منها يف جمـال اخلـزف،ة من الرتاث السعوديَّستمدُة مِعارصُاث جداريات خزفية مَحدِتاس(  -١
 .)م ٢٠١٠،العزيز جامعة امللك عبد،كلية الرتبية الفنية،رسالة دكتوراه، منال الصالح(
لعـاطى سمر عبد ا( ) ودورها يف إثراء القيم التشكيلية والتعبريية يف النحت اخلزيف،مداخل التجريب(  -٢

 .)م٢٠٠٧، جامعة القاهرة،كلية الرتبية النوعية،رسالة دكتوراهأمحد حسن،
ع الطـالء الزجـاجي يف ضـوء االجتاهـات َمـَا باستخدام تقنيات جت ح األشكال اخلزفية مجاليُإثراء أسط( -٣

 .)٢٠٠٧، جامعة حلوان،كلية الرتبية الفنية،  رسالة دكتوراه محد الدمراين،أ( )ةِالفنية املعارص
ثـر ذلـك أ و، واإلفادة منها يف إبداعات خزفية للفن واحلياة،ينِعارصُ منيِّدراسة أعامل خزافني مرصي(  -٤

 ).م٢٠٠٦ ،جامعة حلوان،كلية الرتبية الفنية، رسالة ماجستريدعاء داود،( )يف جمال الرتبية الفنية
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ً              وستقدم الباحثة عرضا مفصال هلذه الدراسات كالتايل ً: 

 . الفنية احلديثةواالجتاهاتاملدارس  :ملحور األولا   
وائل ( )املدارس الفنية يف القرن العرشين، فلسفتها وتأثريها يف جمال تدريس اخلزف: (الدراسة األوىل
 .)م٢٠٠٧، جامعة القاهرة،كلية الرتبية النوعية، رسالة دكتوراهفاروق إبراهيم،
تـضمن ت كـام ،نـري وتعريف فلسفة الفن يف القرن العش،ىل تعريف ماهية الفلسفةإ الدراسة ههتدف هذ

 وأثـر االجتاهـات الفنيـة ،معقـول يف الفـنَّ ومفهوم التجريديـة والال، الفلسفة يف املجتمعات القديمة أنامط
 للفكـر الفلـسفي للمـدارس واالجتاهـات الفنيـة احلديثـة ًاحـَ كام يتـضمن رش،ِاحلديثة عىل اخلزف املعارص

  .وسامهتا
ز الدراسة عىل أمهية الرؤية الفنية وأثرها عـىل صـياغة األشـغال ِّركُتّيدعم البحث احلايل حيث هو ما و
 والتـي تـأثرت بـالفكر الفلـسفي ِ عـىل املحـاور التقنيـة يف اخلـزف املعـارص-ًأيضا- كام اشتملت ،اخلزفية

 . للمدارس الفنية 
 وأمهيتهـا يف حتـديث الفكـر التـشكييل ،ينـرف عىل مدارس القرن العشُّتفيد هذه الدراسة يف التعركام 
ف عـىل ُّ وتفيـد يف التعـر، من خالل إنتاجه الفني، وفكره، ومفاهيمه، وانعكاسه عىل فلسفة الفنان،ِاملعارص

 ، وفكرة العمـل، واللون، وامللمس، والتكوين، والشكل، اخلامة:مات بناء العمل اخلزيف من خاللِّهم مقوأ
 .كشف احللول اجلاملية والتقنية يف فن اخلزف املعارص وساعدت عىل ،وتوليف اخلامات

 زت عىل اجلوانب العملية يف التشكيل اخلـزيف،َّهنا ركأ حيث ؛وختتلف هذه الدراسة عن الدراسة احلالية
ت  عىل َ من خالل اخلامات املرصية، وركزينة جلسم العمل الفنِّة واخلامات املكوّوشملت الرتكيبات الطيني

 وإمكاناهتا ىف إظهار القيم ، تقنيات التشكيل-ًيضاأ-وان قبل وأثناء وبعد احلريق، وشملت الطالءات واألل
 .اًا وتعبري  إثراء سطوح األشكال مجالي وأثرها يف،التعبريية

 وأثرها يف حتديث املفهوم اخلزيف لدى طالب كليـة الرتبيـة ،االجتاهات الفنية احلديثة(: الدراسة الثانية
 ).م١٩٩٩، جامعة حلوان، كلية الرتبية الفنية،  رسالة دكتوراهمود،حممد حم() الفنية

 ، والتي كان هلا األثر األكرب يف تغيري مفهوم فن  اخلزف،اهتمت هذه الدراسة  باالجتاهات الفنية احلديثة
ت لدراسة أفكار وأسـاليب وطـرق التقنيـات والتوليـف عـن َقَّوتطر ت وحدة مفاهيم مجالية جديدة،َنَّوكو
ية  ـرس الفنية والفلسفية واجلاملية لألعامل اخلزفيـة املـصُت األسَواستعرض  االجتاهات الفنية احلديثة،بعض

 .ن الفنان من إنتاج أعامل خزفية مبتكرةِّكُالناجتة عن االجتاهات الفنية احلديثة التي مت
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فيـد ُلفنيـة احلديثـة ين االهتامم بـالفكر الفلـسفي لالجتاهـات اأبرز نتائجها عىل النحو التايل أوجاءت 
 القيام بعملية تدريس الرتبيـة َّنأ خاصة ،مي الفن يف تنمية االبتكار لدى طالب الفن بكلية الرتبية الفنيةِّعلُم

 . تيحها هذه االجتاهاتُعة واحلريات التي تِّالفنية حيتاج هلذه اخلربات املتنو
 ،ر مفهـوم فـن اخلـزفُّف عـىل تطـوُّوالتعر ،فيد هذه الدراسة البحث احلايل يف تدعيم اإلطار النظريُت

رت عىل احلركـة اخلزفيـة َّح أهم االجتاهات الفنية احلديثة التي أثِّوضُوت وعىل فلسفة الفن يف الفكر املعارص،
 .املعارصة 
 وأثرهـا يف ، البحث احلايل عن هذه الدراسة من حيـث االهـتامم  باالجتاهـات الفنيـة احلديثـةُفِوخيتل

 واحلركـة اخلزفيـة ،ت عىل األبعاد البيئية الثقافيةَاخلزيف لدى طالب كلية الرتبية الفنية، وركزحتديث املفهوم 
ة مـن األعـامل الفنيـة اخلزفيـة َتـارُبينام هتتم هذه الدراسة بالبحث والتحليـل يف نـامذج خم املرصية املعارصة،

ف عـىل ُّ يف استخالص النتائج والتعـركنامذج فنية مجالية واالستفادة منها) عرب وأجانب(ة لفنانني ِاملعارص
 . التي أثرت يف بنية التشكيل اخلزيف؛ةِأهم املفاهيم التشكيلية املعارص

 

 .ِاألساليب والتقنيات يف التشكيل اخلزيف املعارص: املحور الثاين
 واإلفـادة ،ة من الرتاث السعوديَّستمدُة مِعارصُاث جداريات خزفية مَحدِاست( :ألوىلالدراسة ا

ــ ــصالح( )ا يف جمــال اخلــزفمنه ــال ال ــوراه، من ــالة دكت ــة،رس ــة الفني ــة الرتبي ــك ،كلي ــة املل جامع
 .)م ٢٠١٠،عبدالعزيز

ا يف  ا وحـضاري  وتفعيل دورهـا مجاليـ،ةِحداث جداريات خزفية معارصِت الدراسة كيفية استَاستعرض
ات ّلـرتاث الـسعودي واملتغـرين خـالل االسـتفادة مـن اِ مـ،احلياة االجتامعية يف اململكة العربية الـسعودية

 والتـي هـي جـزء مـن العمـل ،ةِالفكرية والفنية العاملية التي عملت عىل تشكيل اجلدارية اخلزفيـة املعـارص
  .اخلزيف

 احلـديث،صـر ت الدراسة أهم املبادئ العامة التـي سـادت احلركـة الفنيـة التـشكيلية يف العـَضَرَعكام 
ت عىل تقنيات التشكيل يف َزَّكَكام ر امت اجلدارية اخلزفية احلديثة،ِست الباحثة فيها أهم وظائف وَصَواستخل

 . اجلداريات اخلزفية املعارصة
 ،ةِعـارصُساعد يف استحداث رؤيـة تـشكيلية مُمه تُظُن دراسة الرتاث ونأبرز نتائج هذه الدراسة أن ِوم

 ،دراكنا واستيعابناإع ذلك لزيادة  ويرج،سانيد العلميةساعد يف ابتكار جداريات خزفية هلا جذورها من األُت



 

  -٧٣-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 .حساسنا بالقيم اجلاملية والفنية للرتاث السعوديإو
ن هذه الدراسة يف توضيح بعض األسـس واملفـاهيم واألسـاليب التـشكيلية ِويستفيد البحث احلايل م

َاملعارص  وتـأثري ،احلـديثـر ْصَت يف اجلدارية اخلزفية يف العَرَّ التي أث، واالجتاهات الفكرية والفنية والتقنية،ةِ
 . الفكر التشكييل ِهِرُّوَطَاملدارس الفنية عىل ت

رهـا عـرب ُّ وتاريخ تطو،ت عىل اجلدارية اخلزفيةَزَّكَ البحث احلايل عن هذه الدراسة حيث أهنا رُفِوخيتل
ت هـذه الدراسـة عـىل اجلانـب َ واعتمـد،ت عىل الوحدات الزخرفية باجلداريـة الـسعوديةَوركز العصور،
ات التـي ّ املفـاهيم واملتغـريّت أهمَ واستعرض،ت عىل اجلانب التحلييلَبينام الدراسة احلالية اعتمد التطبيقي،

 .ِرت يف التشكيل اخلزيف املعارصَّأث
 ) ودورها يف إثراء القيم التشكيلية والتعبرييـة يف النحـت اخلـزيف،مداخل التجريب( :ثانيةالدراسة ال

 .)م٢٠٠٧، جامعة القاهرة،كلية الرتبية النوعية،رسالة دكتوراهسمر عبد العاطى أمحد حسن،(
 ؛فةِمكانات اخلامات املختلإ واإلفادة من ،فةِىل إزالة الفواصل بني جماالت الفن املختلإت الدراسة َدفَه

 . رصيةيه يف النهاية كصورة بِّقَلَ العمل الفني يتم تَّلتحقيق الشكل اجلاميل، حيث أن
ارسـة التجريـب يف تـشكيل النحـت ُ هناك عالقة إجيابيـة بـني ممّوقامت هذه الدراسة عىل افرتاض أن

 التجريب باخلامـات قـد َِّنفإ كذلك ؛رةَبتكُ الستحداث حلول وصياغات م؛ وإثارة التفكري واخليال،اخلزيف
  .سهم يف إثراء القيم التشكيلية والتعبريية يف جمال النحت اخلزيفُي

  واألحجـار،، الطينات: مثل؛ف عىل اخلامات اخلزفية األساسية يف التشكيلُّبالتعرالدراسة ت ّاهتمام ك
 -بـودرة التلـك  -الـسيلكا  (:ة مثـلَنـِرَ خامات خزفية غري مً سواء،ض للخامات املضافة للطيناتُّتعرالو

مطحـون ورق  -ب نـشارة اخلـش -عجينـة الـورق  (: مثـل؛ وخامـات غـري خزفيـة،)اجلروج -الفلسبار 
 . الزجاج واملعادن : مثل؛ كام يتضمن اخلامات اإلضافية للتشكيل،)الشجر

 التي تعتمد يف تشكيلها عـىل التجريـب ،ختارات من النحت اخلزيفُمل ٍعىل حتليل ت الدراسةَاعتمدوقد 
قـات َنطلُ وذلك لالسـتفادة مـن ذلـك يف إجيـاد م؛ني وأجانب معارصينِّوالتوليف باخلامات لفنانني مرصي

ي ِثـرُ وإمكانياهتا التـشكيلية التـي ت، وحتديد خصائصها،للتوليف باخلامات والتجريب يف اخللطات الطينية
 . تشكيل النحت اخلزيف

ف عـىل مفهـوم التجريـب كأحـد املفـاهيم التـشكيلية ُّن هذه الدراسة يف التعرِيستفيد البحث احلايل م
 وخصائصها احلسية ،ف عىل اخلامات اخلزفية وغري اخلزفيةُّعر والت،-وهو موضوع البحث احلايل- ةِاملعارص
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حـد أ وهـو ، وكيفية االسـتفادة منهـا يف حتقيـق القـيم التـشكيلية والتعبرييـة يف النحـت اخلـزيف،والرتكيبية
 .ت هلا الدراسة احلاليةَقَّاملجاالت التي تطر

 وإعتمـدت  ،لنحـت اخلـزيف ركـزت عـىل جمـال ا البحث احلايل عن هذه الدراسة حيـث أهنـاُفِوخيتل
ر إضافة اخلامات عـىل َثَأت َوتناول،  وإمكانياهتا التشكيلية خصائصهاحتديد التجريب ىف اخللطات الطينية و

 والفلسبار، أو خامات غـري خزفيـة ، وبودرة التلك، السيليكا: مثل؛ةَنِرَالطينات سواء خامات خزفية غري م
ل إىل عجـائن طينيـة ُّ ونشارة اخلشب، والتوص، ورق النبات ومطحون، عجينة الورق: مثل؛)مواد عضوية(

 .ذات مواصفات وخصائص خمتلفة
ع الطالء الزجـاجي َمَا باستخدام تقنيات جت ح األشكال اخلزفية مجاليُإثراء أسط( :لثةالدراسة الثا

جامعـة ،نيـةكليـة الرتبيـة الف،  رسـالة دكتـوراه محد الدمراين،أ( )ةِيف ضوء االجتاهات الفنية املعارص
 .)٢٠٠٧، حلوان

 واملـضامني الفنيـة ، واملفهـوم الفلـسفي هلـا،يِّل التجريدية التعبرييـة كاجتـاه فنـُت الدراسة بتناوَّاهتم
 واألسـاليب الفنيـة ، واخلصائص الفنية يف العمل الفني التجريـدي التعبـريي،واجلاملية للتجريدية التعبريية
  .لالجتاه التجريدي التعبريي

 ، ومفهوم التقنية، ومفهوم القيم التشكيلية والتعبريية، ومفهوم القيمة،الدراسة مفهوم اجلاملت َوتناول
  .ون اخلزيفَّم اجلاملية للَيِ ومفهوم اللون والق، والقيم التشكيلية والتعبريية خلامة العمل الفني،ومفهوم اخلامة

ع ِّضافة عـىل الطـالء الزجـاجي املتجمـكاسيد املعدنية والصبغات اخلزفيـة املـن األأبرز نتائجها أن ِوم
ثري القيم التعبريية واجلامليـة ُ ت،دةِّ متعدًلواناأ ُهْتَبَكسأ و،ع الطالء الزجاجيُّر السطحي لتجمَن املظهِت مَّغري

 .للشكل اخلزيف
 ، والتقنيـة، واخلامـة، واجلـامل، كاللون؛ البحث احلايل من هذه الدراسة بتوضيح بعض املفاهيمُستفيدَي
ثريات أح الدراسـة تـِّوضـُ، وتِ ودورها يف إثراء الشكل اخلـزيف املعـارص،فهوم القيم التشكيلية والتعبرييةوم

 واألسـباب اجلامليـة السـتخدام اللـون ومجاليـات الـشكل ،اللون اخلزيف كرضورة مجالية يف الشكل اخلزيف
 .ِاخلزيف املعارص

 ،هلـاِّاملكونـة  والعنـارص ،ت عـىل خامـة الطـنيَزَّكـَهنا رْوَف هذه الدراسة عن البحث احلايل يف كِوختتل
  . واخلصائص الطبيعية للطينات اخلزفية،نواعهاأو
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 ، والصيغة الرتكيبية هلذه الطـالءات،ولية وموادها األ،ل الطالءات الزجاجيةُت الدراسة يف تناوَبَهْسأو
 بالكـشف عـن ُّمَتَلبحـث احلـايل هيـ بيـنام ا، للتشكيل اخلزيف-فقط-ت عىل اجلوانب التقنية َهنا ركزأبمعنى 

ا   طبيعيـًورها توضيحاَِدي بِعطُناء التشكيل اخلزيف، والتي تِر وبُّرها يف تطوْوَ ود،ةِاملفاهيم التشكيلية املعارص
 وبام يتوافـق ، ورغبات فنان اخلزفَيولُق مِّقُحيو ، للتعبري التشكييل اخلزيف من احلريةًا واسعًمنح جماالَا ي وفني
ها ِرْوَدِف بـِ والتـي تكـش،سات التشكيليةَامرُثر ذلك عىل املأ و،ِهات فلسفة الفكر التشكييل املعارصُّوجمع ت
 .ات وقيم إبتكارية ومجالية يف جمال اخلزف برؤية فنية ّتغريُعن م

 واإلفادة منها يف إبـداعات خزفيـة للفـن ،ينِعارصُ منيِّدراسة أعامل خزافني مرصي( :الدراسة الرابعة
جامعـة ،كليـة الرتبيـة الفنيـة، رسـالة ماجـستريدعاء داود،( )ثر ذلك يف جمال الرتبية الفنيةأ و،ياةواحل
 ).م٢٠٠٦ ،حلوان

سـس علميـة وفلـسفية للـرؤى ُأ واسـتخدامها ك،فادة من اجتاهات الـروادىل اإلإهدفت هذه الدراسة 
  .عامهلمأياة عىل ن قيم فنية وانعكاس فلسفة الفن واحلِ وما حتويه م،ةِاخلزفية املعارص

 واإلفادة منها يف إبـداعات خزفيـة للفـن ،ينِ املعارصنيِّ دراسة أعامل اخلزافني املرصي-ًأيضا-شمل َوت
 . ثر ذلك يف جمال الرتبية الفنيةأ و،واحلياة

ت يف َ والعوامل التي ساعد،نت الدراسة بعض اآلراء والدراسات عن شخصية اخلزاف املرصيَّوتضم
 . ِذلك عىل شخصية الفنان املعارصثر أ و،تكوينها
  .مت الدراسة جمموعة من األعامل اخلزفية التي يتكامل فيها اجلانب النفعي مع اجلانب اجلاميلَّوقد
 بـني اجلوانـب ِز بـاجلمعَّ تتميـً،شـكاالأ َِجنـتُن تأمكن ُلية ي صناعة اخلزف اآلَّنبأبرز نتائجها أت َءوجا

 . النفعية واجلوانب اجلاملية
 والعوامل ، ومجالياته،نات وأنواع الشكل اخلزيفِّف عىل مكوُّيد هذه الدراسة البحث احلايل يف التعرفُتو

  .ثر ذلك عىل فكر الفنان املعارصأ و،التي ساعدت يف تكوينه
ا   تـشكيليًعـداُ أعطـت ب،دخالت جديدةُف عىل الشكل اخلزيف وما طرأ عليه من مُّفيد يف التعرُكذلك ت

 . مما ساعد  عىل استحداث معاجلات تشكيلية جديدة،ا يف جمال اخلزف ي وتعبريًجديدا
ع التارخيي الستخدام الفخار واخلـزف ُّىل التتبإ ُهِجَّهنا تتأ البحث احلايل عن هذه الدراسة حيث ُفِوخيتل

ـر صالعـ كت عىل احلـضارات القديمـةَزَّكَور وارتباطه بالرتاث احلضاري القديم يف حياة االنسان املرصي،
 .سالمي والعرص اإل، والفن القبطي،قبل االرسات  وعرص ما،احلجري
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  العـصور،ّرَنيـة اخلزفيـة عـىل مـت عليه هذه الدراسـة فكـرة النفعيـة والوظيفيـة لآلَزَّرك هم ماأن ِوم
نات الـشكل ِّ ومكو،ينِني املعارصِّعامل بعض اخلزافني املرصيأ من ًت بالدراسة التحليلية جمموعةَواستعرض

  .زيف لدهيماخل
 فنية جديـدة، ٍنتاج أعاملإر احلركات الفنية يف ْوَ ود،تهتم بالتشكيل اخلزيف املعارصفما الدراسة احلالية أ

 جديـدة نحـو ًفاقـاآ هلـم َحَتَ بحيـث فـ؛والتي كان للفكر التشكييل أثره عليها وعىل خيال الكثري من الفنانني
 ويف تكـوين ،ت ثورة يف املفاهيم التشكيليةَ أحدثً جديدةًأعامال الذي أنتج ؛االبتكار يف جمال التشكيل اخلزيف

َلـامرة ِكر وفلسفة مغايِف قـات والقـيم اجلامليـة يف َنطلُت بـذلك املعـايري واملَفـَ كانت عليه يف الـسابق، فاختلِ
 .ةِالتكوينات التشكيلية اخلزفية املعارص
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، وإلقـاء الـضوء عليهـاة ِعـارصُاملفاهيم التشكيلية امل بعض من البحث احلايل ْنيَ السابقْنيَ الفصلَلَتناو

 عىل ممارسـات ُهُرَثَ له أ؛ٍ جديدٍرِْك وما نتج عن ذلك من تكوين ف،ر وبناء التشكيل اخلزيفُّت يف تطوَرَّثَالتي أو
 .  جمال اخلزفبتكارية ومجالية يفإ وقيم ،اتّتغريُت عن مَفَشَ ك،تشكيلية
الدراسة ويف ،البحث ها الباحثة يف ْتَل اإلجراءات التي اتبعُن خالل هذا الفصل من البحث سيتم تناوِم
 ؛ة من األعامل الفنية اخلزفية لفنانني عرب وأجانب كنامذج فنية تشكيلية مجالية تعبرييةَتارُة لنامذج خمَّالتحليلي

ع يف اختيار األعامل من ُّ يف ذلك التنوًمراعية، ةِفاهيم التشكيلية املعارصل إىل أهم املُّن من خالهلا التوصِمكُي
 وقيمهـا الفنيـة واجلامليـة إلثـراء عمليـة ، والتقنيـات، واألساليب، والعنارص التشكيلية،حيث اهليئة العامة

 . التحليل

 :بحثمنهج ال
 .صفي التحلييلت الباحثة املنهج الوَمَ استخدبحثاللإلجابة عىل تساؤالت           

 :الدراسة الوصفية
ع أو الظـاهرة أسلوب يعتمد عىل دراسة الواق« نهأاملنهج الوصفي عىل  )١٩٨٩ عبيدات، (َفَّرَ عُحيث

فـالتعبري الكيفـي ؛ ا  كميـًا أو تعبـريا  كيفيً عنها تعبرياِّعربُوي ،ً دقيقاًها وصفاِفْصَوهيتم بو ، كام توجد يف الواقع
ح مقـدار هـذه ِّوضـُ ي،ا  رقميـًعطينا وصـفاُأما التعبري الكمي في ح لنا خصائصها،ِّ ويوض، لنا الظاهرةُفِصَي

 ).١٨٧ص(. »الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى

 :الدراسة التحليلية
 :هدفها  -١   

التي استخدمها الفنان يف  ةوالقيم الفنياألساليب والصياغات التشكيلية والتقنيات عىل  التعرف  -  أ
 . تكوين أعامله اخلزفية

 كل اخلزيف وساعدت يف إعطاء  حلول حتديد املفاهيم التشكيلية املعارصة التي أثرت يف الش-ب
 .جديدة لرؤى تشكيلية تتناسب واألبعاد الفكرية اجلديدة لثقافة العرص 
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 : أمهيتها-٢
عـامل يف األامليـة اجلقـيم الستخالص املعايري الفنيـة والاملساعدة يف الدراسة التحليلية  تكمن أمهية -أ
 .عكس مفاهيم الفنان التشكيلية ت التيعارصة املزفية اخل

استخالص النتائج والتعرف عىل أهم املفاهيم التشكيلية املعارصة التي أثرت يف بنية التـشكيل  -     ب
 . نتاج أعامل خزفية مبتكرةمابعد إلاخلزيف واالستفادة منها يف 

 : حدودها-٣
التـي أنتجـت يف القـرن ) ( حمليـة وعربيـة وأجنبيـة( عىل أعـامل خزفيـة لدراسة التحليلية شتمل ات -أ
 كنامذج فنية مجالية مراعيـة التنـوع يف اختيـار األعـامل مـن حيـث )ين وحتى فرتة إعداد هذا البحثـرالعش

يف حدود ما يتوافر حـول تلـك األعـامل ، يلاألساليب والتقنيات وقيمها الفنية واجلاملية إلثراء عملية التحل
 .ً وفنياًمن معلومات دقيقة و موثوقة علميا

 . حتمل األعامل اخلزفية أفكار وقيم فنية ومفاهيم تشكيلية  تتصل بمقومات الفن ومجالياتهأن -ب

  :منهجها -٤
تحليل ب ة واخلاصة النقديHoward Risatti) تييس رهورد(طريقة ت الباحثة يف عملية التحليل َمَاستخد

َتعنىدة، َوقة ومعتمُنامذج األعامل الفنية، وهي طريقة موث ْ ة، َه املعتـربُ بوصف وحتليل العمل من مجيع األوجُ
 :  وهي؛)م١٩٩٣حداد ، (وهي عىل ثالث خطوات ذكرها 

 : Descriptive Analyses التحليل الوصفي -أ
عتمد هذا التحليل عىل معرفـة َ حيث ي؛م العمل الفنيْهَِفة لَعترب هذه املرحلة هي املرحلة األوىل الرئيسُت
 : ن العمل الفني من خاللِّوَكُ، التي ت)البرصية(ف  وإدراك  العنارص املرئية ْصَوو

 ا، رمزيـا،   واقعيـ، تـشكيلياًكـراِي فِّبمعنى أن يكون يف العمـل الفنـ(ف موضوع العمل الفني ْصَ و-١
  ).ا خيالي
 .  ارص العمل، وعالقتها بموضوع العملنات عنِّ معرفة مكو-٢



 

  -٨٠-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 : Formal Analyses التحليل الشكيل -ب
، أو  ً كانت األشـكال ثنائيـةً سواء،درة عىل رؤية العالقات البرصية بني األشكالُهو تطوير أو تنمية الق

لـوان البـاردة  ن جمموعـة األِ كانـت مـً سواء، عضوية، أو بني األلوانً هندسية، أو أشكاالً، أو أشكاالًثالثية
 أو بـني اخلطـوط بأنواعهـا مـن اخلطـوط   واأللوان املتوافقة واملتضادة، ومقدار التفاعل ببعضهام،،واحلارة

 .  جة واملستقيمة واملائلة ِّاحلادة واملتعر

 :Analyses of Meaning  حتليل املعنى -جـ 
 :ن التحليل ومهاِ ويندرج من التحليل للمعاين نوعان م

 ):ةاملعاين الضمني( ليل الداخيلالتح    *  
 أو اجلوانب الداخلية التـي يقـوم عليهـا العمـل الفنـي، والتـي ، أو القيم،ماتِّز عىل مناقشة املقوِّركُوي

  :وتشمل هذه املعاين عىل. ون ضمن اإلطار املوضوعي للعمل نفسهُتك
 .القصصية •
 .الرمزية •
                                                     .أيقونة برصية •

 ):املعاين الغري ضمنية(التحليل اخلارجي **   
 :م العمل الفني من خالل القيم واملقومات اخلارجية له من النواحي التالية منْهَد به فَقصُي
 .عالقة العمل الفني  بالسياق التارخيي للفن  •
 .عالقة العمل الفني بنظريات علم النفس وعلم النفس التحلييل  •
 .العمل الفني بالسياق السيايس عالقة  •
 .عالقة العمل الفني باالجتاه األيديولوجي  •

 :التصميم اإلجرائي - ٥
 األعـامل بجمـع بعـضت َ، قامـِ من الباحثة الوصول إىل أهم املفاهيم التشكيلية للخزف املعارصًعياَس

 :  ة التالي تصنيف هذه األعامل وفق املحاور الثالثة َّمَة، وتِاخلزفية املعارص
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 :هيئة العمل: املحور األول
 .معلقات  -أ
 .  جداريات -ب
 .امت َّ جمس-ج
 . رشائح خزفية -د
 . غري منتظم ّرُ تكوين ح-ـه

 :عنارص التكوين يف العمل: املحور الثاين
 . الفراغ -أ
 . احلركة -ب
 . الضوء -ج
 . اللون -د
 . امللمس -ـه

 :وعرضهالعمل تنفيذ مة يف َاألساليب املستخد :املحور الثالث
 ) .  نحاس - زجاج -معدن  -خشب  (دةخامة واحمع  التوليف -أ
 . التوليف بأكثر من خامة -ب
 .اخلزيفالنحت  -ج
 . العرض املفتوح -د
 .املعد الرتكيب يف الفراغ -هـ

 :جرائي يف دراستها التحليلية وذلك للمربرات التاليةميم اإلولقد اعتمدت الباحثة التص
 .االعامل الفنية وترتيبها  وتصنيفها وفق  املحاور الرئيسيةصور سهولة مجع  -١

) تييس رهورد(طريقة يف عملية التحليل   االعامل حيث اعتمدت الباحثة املساعدة يف حتليل-٢
Howard Risattiوفق ثالث جوانب وهي التحليل تحليل نامذج األعامل الفنيةب ة واخلاصة النقدي 



 

  -٨٢-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 .املعنىحتليل ، التحليل الشكيل،الوصفي
عنـارص التكـوين (أو الداخليـة ) هيئة العمل(ًدراسة اجلوانب املكونة للعمل الفني سواء اخلارجية -٣

ًوذلك تكامال ومتاشيا مع اجلوانب التي يعتمـد ) االساليب املستخدمة يف العمل (  التقنيةأو) يف العمل ً
 .  يف حتليل العمل الفنيHoward Risatti) تييس رهورد( طريقةعليها 

   على طریقة الرسم البیانيتصور الباحثة حول التصنیف ممثًال
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خامة واحدهمع التوليف  الفراغ معلقات
 ) نحاس،زجاج،  معدن،خشب(

 

 الوصف

 اجلانب اخلارجي
 )هيئة العمل ( 

 البناء
 اجلانب الداخيل

 )عنارص التكوين يف العمل (

 السامت
 اجلانب التقني

تنفيذ األساليب املستخدمة يف (
 ) وعرضه العمل

 األعامل اخلزفيةحتليل حماور 

 جداريات

 جمسامت

 رشائح خزفية

تكوين حر 
 احلركة غري منتظم

 الضوء

 اللون

 امللمس

 التوليف بأكثر من خامة

 النحت اخلزيف
 

 العرض املفتوح
 

  املعدالرتكيب يف الفراغ
 )١٧(شكل 
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 :أهم اجلوانب التي جيب مراعاهتا عند اختيار األعامل للتحليل
الفـرتة  تكون قد أنتجت بداية من القرن العرشين وحتى فرتة إعداد هذا البحث وذلك ملـا هلـذه ْنأ -١

ن أت الثورات الفكرية والتكنولوجية يف اخلامات واألدوات، مما ساعد عـىل َرَهَجيابيات حيث ظإالزمنية من 
َلـام ،ًراِغايُا م ا وتعبريي ا وتشكيلي  فكريًقاَنطلُتأخذ األعامل اخلزفية م  ًيامِ قـْ وبذلك حققـت،لْبَن قِ كانت عليه مِ

ل عـىل تنميـة َعمـَة تـريتكوين ثقافـة بـصلساعد يف تكوين لغة ثقافية ُبط، وتنتامء والرتاىل اإلإتأصيلية تدفع 
ه وأفكـاره ِ الختالف فكـر الفنـان ومفاهيمـًلت املوضوعات واهليئات التشكيلية تبعاَّالذائقة اجلاملية، فتحو

 .مليةمكن من خالهلا تفاعل احلضارات اإلنسانية العاُ ي، وترمجتها يف صورة تشكيلية مجالية،ومضامينه
تكوين حر غري - رشائح خزفية-جمسامت –  جداريات- قاتّمعل(ع من حيث اهليئة العامة َّ تتنوْنأ -٢
 ).منتظم 
 ).امللمس-اللون -ضوءال -ركةاحل -فراغال( نة للعمل ِّع من حيث العنارص املكوَّ تتنوْنأ -٣
 -التوليـف( العمـل ذ وعرض تنفيع من حيث أساليب الصياغات التشكيلية املستخدمة يف َّ تتنوْنأ -٤

 ). الرتكيب يف الفراغ-العرض املفتوح -النحت اخلزيف 
 وذلك من خالل اجلوانب التعبريية للفنان وما يتصل هبا من مفـاهيم ،ع من حيث املوضوعَّ تتنوْنأ -٥

 .فلسفية وتشكيلية
 قـيم الفنيـةخالل تنوع ال من ،إيضاح القيم اجلاملية والعالقات التشكيلية واللونية لألعامل اخلزفية -٦

  ). السيادة-الوحدة- االتزان- اإليقاع-التناسب(
 للوقوف عىل األسـاليب التقنيـة والتـشكيلية  ،)العرب واألجانب(ل أعامل الفنانني ُع بني تناوُّالتنو -٧

 .سلوب الفنان ومفاهيمهأر بَّ وتتأثَّوالتي قد تتغري

  

W 
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  -٨٥-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 
َاملفاهيم التشكيلية املعارصبعض ر ْوَت الفصول السابقة من البحث احلايل أمهية ودَتناول ت َرَّثـَ التـي أ،ةِ

 عـىل ممارسـات تـشكيلية ُهُرَثـَ لـه أٍد جديـٍكرِ وما نتج عن ذلك من تكوين ف،ر وبناء التشكيل اخلزيفُّطوَيف ت
 . بتكارية ومجالية يف جمال اخلزفاقيم ات وّتغريُعن مت َفَشَك

ة من األعامل الفنية اخلزفيـة لفنـانني عـرب َتارُن البحث سيتم حتليل نامذج خمِن خالل هذا الفصل مِمو
 .ةِل إىل أهم املفاهيم التشكيلية املعارصُّن من خالهلا التوصِمكُ ي؛وأجانب كنامذج فنية تشكيلية مجالية تعبريية

 ، واألسـاليب، والعنـارص التـشكيلية، اهليئة العامـة:ع يف اختيار األعامل من حيثُّ يف ذلك التنوًيةِعراُم
 تـصنيف األعـامل اخلزفيـة وفـق ثالثـة َّمَ حيث تـ، وقيمها الفنية واجلاملية إلثراء عملية التحليل،والتقنيات

 :لعمل اخلزيف وهيت يف اَرَّثَة التي أِىل أهم املفاهيم التشكيلية املعارصإ وذلك للوصول ؛حماور
 :هيئة العمل: املحور األول

 .قات َّمعل -أ
 . ات َّ جداري-ب
 .امت َّ جمس-ج
 . رشائح خزفية -د
 . غري منتظم ّرُ تكوين ح-ـه

 :عنارص التكوين يف العمل: املحور الثاين
 . الفراغ -أ
 . احلركة -ب
 . الضوء -ج
 . اللون -د
 . امللمس -ـه
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 :وعرضه العمل تنفيذ مة يف َألساليب املستخدا :املحور الثالث
 ) .  نحاس - زجاج -معدن  -خشب  (دةخامة واحمع  التوليف -أ
 . التوليف بأكثر من خامة -ب
 .النحت اخلزيف -ج
 . العرض املفتوح -د
 . املعد الرتكيب يف الفراغ -هـ

 

W 
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 .» وكيفيته، وحاله، وشكله،صورة اليشء« : بأهنا»بمعجم لسان العر«ف اهليئة يف َّعرُت

ن أ ومـن خالهلـا نـستطيع ،زه عن غريهِّيُامت التي متِّ والس،وهيئة العمل املقصود هبا الشكل اخلارجي للعمل
 .رَخآق بني عمل وِّفرُن

قيقـي  املعنـى احلَّنأ عـىل )هربرت ريـد(د ِّ حيث يؤك؛ى عليه العمل الفنيَبنُ هيكل عام ي:والشكل هو
 الشكل هو اهليئة َّنإف ، وهذا هو معنى الشكل يف الفن،نةَّعيُ هو اختاذ الشكل هيئة م)هيئة( أو )شكل(لكلمة 
 . خذها العمل الفني َّتَالذي ي

عـرف بالـصياغات ُ وهيئة العمل تئه، شكل العمل وتنظيمه وبنا:اهليئة هي«ن أ) ١٩٨٤ ،الشال(ويرى 
ل رؤية الفنان لشكل العمل الفني وبذلك تكـون الـصيغة أو الـشكل ِّ متثوالصيغة كهيئة خارجية التشكيلية،

 ).١٣٢ص (.»هي طريقة جتميع أو تشكيل عنارص العمل الفني
 :ىل إ من حيث هيئتها ومظهرها اخلارجي وتم تصنيف األعامل اخلزفية

 :قاتَّعلُ امل -أ
 ًها عىل اجلدار سـواءُعْضَ وّم يتمَّ جمس أو،حَّسطُ شكل مذو هي كل عمل فني :قاتَّعلُاملوترى الباحثة أن 
أعامل الرتكيـب يف الفـراغ املعـد مـن  ويمكن أن تشرتك االعامل الفنية املعلقة مع بعض ، لوحات أو رشائح

شـكل  .حيث تنظيم وتنسيق عنارص العمل الفني وعرضها يف فراغ حقيقي داخل قاعة العرض أو خارجها
)١٨(. 

 :َّ اجلداريات- ب
 تَّة أو املثبـَذ عـىل احلـائط مبـارشَّذلك التـصوير املنفـ« :ااجلدارية بأهن) ٢٠١٠،ال الصالحمن( ف َّعرُت

 .بإحكام بشكل دائم عىل اجلدار
ح اجلدران سـواء اخلارجيـة أو ُية أسطِطْغَِت الفنان لاهُد احللول التشكيلية التي يستخدمَحأ اجلدارية ُّدَعُوت       

يف ِضُدة تـِّتعـدُلتشكيل موضـوعات تعبرييـة م؛ دار أو تكون اجلدار ذاته اجلنوقد تكون بارزة ع الداخلية،
 أو ألـوان ،)القليـزات(ى باأللوان احلراريـة َّ واملغط، والبارز، الغائر:نهاِوم ، ذ عليهَّا للجدار املنف  مجاليًجانبا
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ددة األحجـام م يف تنفيذها وحدات مـن البالطـات اخلزفيـة متعـَ واملستخد،فوق أو حتت الطالء الزجاجي
 .)١٩(شكل .)٩ص . (» وغري ذلك،واملسحات

واالرتقـاء  ،ةِل األفكار واملفاهيم التشكيلية املعـارصَْقِن كوسيلة ل هامُ مًوراَلعب دَوفن اخلزف اجلداري ي
 . ستوى الذوق اجلاميلُبم

 :املجسامت -ج 
ْمشخص، جمسد، أي«: »معجم لسان العرب«م يف َّجسُامل ٌَ ٌ َّ َُ ُ َّ ُّ كل؛َ ٌ ماله طول وعرض وعمقُ ْ ْ َُ ٌ ََ َ ٌُ َُ« . 

 فرض نظام إرادي عـىل :يعني؛ م فن ذو ثالث أبعادَّالتشكيل املجس« َّن أ)١٤١٤ صفيناز غنيم،(وترى 
وهـو  ه الفراغـي،ِزِّيَه يف كامل حِلة لفكرتِّق ذلك بالسعي لالستحواذ عىل اهليئة املمثِّقُ والفنان حي،الكتل اخلام

زه ِّيـَق حِّحيقـو ،ه املحيطةِبة من كل جوانبَّا يتصور اهليئة املرك هو ذهني فرها،َّلبة كام يتصول عىل اهليئة الصُحيص
 .)٢٠( شكل ).١٧ص (.»بالفراغ الذي احتلته اهليئة يف اهلواء

 : الرشائح اخلزفية-د
نـا َّ أنَّإال ،-فقـط-ن ْيَعدُِبز بَّيَمَتَ العنارص البرصية التي ت: املقصود بالرشحيةَّنأ) ١٩٧٤ رياض،(ح ِّوضُي

 القـول ُنِمكـُ ي؛ لـذا،ً ثالثاًعداُل بِّك يمثْمُّوهذا الس ،كْمُ يكون هلا سْنأ َّدُب نه الأها لوجدنا ِلو بحثنا يف طبيعت
ُعتربُمك يُّ السَّنأ  ).٣١١ص (.»ًامَّسُا جم  برصيًنرصاُ عَ

ا جتميع عدد من َّ إم: من خاللٍ فعاليةا ذَنن يكوأ ُنِمكُ يٍستوُح مَّطَسُن الرشحية كعنرص مأى الباحثة َرَوت
 ًعـداُ بذلك بُبِ فتكتس،سهاّها وتقوئ أو عن طريق انحنا،بها حني تتالمس أو ترتابطُ أو تراك،هذه املسطحات

 .)٢١(شكل. ق من خالله املفاهيم التشكيليةَّا تتحق تعبريي

 : التكوين احلر الغري منتظم-هـ
دة مـن حيـث الـشكل َّ هو الذي ال يتبع هيئـة خارجيـة حمـد:لغري منتظمالتكوين احلر اترى الباحثة أن 

 .اخلارجي 
هي أشكال ال ختضع يف تكوينها التـشكييل «: األشكال احلرة غري املنتظمةأن ) ٢٠٠١،شوقي(ويوضح 

 وأخـرى ، تكون من هيئـة كرويـةٌن هناك  أشكالأ :بمعنىة من ناحية البناء الشكيل للعمل؛  قواعد ثابتّألي
 .»ًوتتـضمن أنامطـا ال حـد هلـا مـن الـرتابط بـني بعـضها الـبعض ،ستطيلة ُ أو م، أو هندسية مربعة،ميةهر

  )٢١٨ص(
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-ل العمل الفنيِّكَشُ الفنية التي تُهَن خالله يصيغ أفكارِ االجتاه الفكري والتشكييل لدى الفنان الذي مَّنإ      
وتأثرت هـذه النظـرة ، م هذا العملُكَة التي حتَّ العوامل املهمنِ مُّدَعُ ت- يف هيئتها اخلارجية أو الداخليةًسواء
 .)٢٢(شكل .نـريالعشالواحد و وخاصة يف القرن ،عةِّر باملفاهيم واالجتاهات املتنوَفة من فنان آلخِاملختل

دة للتكوين العام للعمل والتي نستطيع من خالهلـا َّوترى الباحثة  أنه جمموعة اخلصائص البرصية املحد
ر ُساس بالبنية املادية واحلسية للعمل من خالل استخدام جمموعة مـن العنـارص التـشكيلة يف نمـط حـاإلح
 ).٢٣(شكل . مجاليةٍ وعالقاتًق قيامِّقُحي

وتوضـيح مفهومـه ومـايتعلق بالـشكل ، لقد تناولت الباحثة يف ما سـبق عـرض ملحـور هيئـة العمـل 
والوقـوف عـىل ، هليكل العام الذي يبنى عليـه العمـلكذلك توضيح ا، والسامت التي متيزه،اخلارجي للعمل

ويف ماييل سيتم عرض نامذج لألشكال التـي تـدعم ، أهم املحاور التي تم تصنيف األعامل اخلزفية من خالهلا 
 .اإلطار النظري

 

W 
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 )١٨(شكل
 .ني ديفيد كوه:اسم الفنان

 .معلقة خزفية ذو تشكيالت هندسية، بركة عميقة: اسم العمل
 www.studiopottery.co.uk   :املوقع . غري متوفرة :   األبعاد٢٠٠٨:تاريخ ال

 )١٩(شكل 
بالط ،خشب توليف من نحت خزيف ، جدارية؛ املساعي: اسم العمل.  ديفيد ثورب: اسم الفنان

  سم١٢٠:االبعاد ٢٠١٠:التاريخ . فوالذ،خزيف
 patricia-glave.html/٤٢٥٩٣٧٢٢٠/www.artnet.com/artist    :املوقع

 

http://www.studiopottery.co.uk
http://www.artnet.com/artist/
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 )٢٠(شكل
 .جمسم من اخلزف احلجري  Blue Stripe :  اسم العمل.      كوبرروبرت : اسم الفنان
 www.robertcooper.net  :املوقع             سم ٤٦: بعاد       األ٢٠٠٩:التاريخ

 

 )٢١(شكل 
رشحية من اخلزف احلجري ذو ؛ واءِلتا: اسم العمل جوديت فارغا       :اسم الفنان

 ٢٠١٠:التاريخ    .مالمس
 www.juditvarga.net/index.html  :املوقعسم      ١٨×١٣×١٣: بعاداأل

http://www.robertcooper.net
http://www.juditvarga.net/index.html
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 )٢٣(شكل 
 Marc Leuthold: اسم الفنان

 .تكوين خزيف حر غري منتظم الشكلر؛ األث :اسم العمل
 .غري متوفر: بعاد   األ٢٠٠٣:تاريخال

  www.marcleuthold.com: املوقع 

 )٢٢(شكل 
 Jenny beavan  :اسم الفنان

 ٢٠١٠ :التاريخ    .     منتظمة مل خزيف ذو هيئة غريه؛ عامليا :اسم العمل
 www.studiopottery.co.uk :املوقع              سم٣٥×٣٥ :بعاداأل

 

http://www.marcleuthold.com
http://www.studiopottery.co.uk
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  العملفي تكوین العناصر :  الثانيلمحورا
لف بينها يف إطار من التنـاغم آز العمل اخلزيف استخدام الفنان لعنارص العمل الفني والتِّميُ أهم ما يَّلعل

ن أ ومفـاهيم الفنـان التـي اسـتطاع ،ِ الفكر املعارصِرْوَِدل لَّن نتوصأواحلبكة الفنية التي نستطيع من خالهلا 
َرتمجُي  : الباحثة منهاُرُكْذَ وت؛ً مجاليةًيامِ قُلِمَ من األعامل الفنية التي حتٍلةُها يف مجِ

 Vacuum : الفراغ-أ
 َّإال؛  حيث يتم إدراك الشكل من خالل عنرص الفراغ؛ا يف بناء األعامل الفنية  أساسيً عنرصاُعترب الفراغُي

ىل إ مـن خاللـه األشـكال ُكَدرُ تـًارـى كونه عنصَّيتخطِ لَرَّوَطَ مفهوم الفراغ يف األعامل الفنية احلديثة قد تَّنأ
ِ من الفنانني  املعارصَ العديداَعَا دَّمم ،ً له من األمهية ما للشكل متاماًنرصاُاعتباره ع ىل التعبـري عـن الفـراغ إين ِ

 .)٢٤(شكل  .كقيمة يف حد ذاته
ز مـن الفـراغ الكـوين ِّد حيَّر الفراغ ليس جم« َّنأ )جاك برهنام(عن ) ٢٠٠٦ مروة أبو األسعاد،(ر ُذكَوت

ل ْصـَلـه القـدرة عـىل و نه جزء تركيبـي للـشكل ذاتـه،أبمعنى  مادته يف ذاته،هو  بل -فقط-حييط بالشكل 
 ).٨٨ص  (.»جيايبإال وَّفهو عنرص فع ،ام لو كان قوة رابطة أو حلقة وصل ك،احلجوم بعضها ببعض

ِويشري  اهلامة  واألساسية يف الفكر البنـائي التـي مـن الفراغ يعترب من العنارص«أن ) ١٩٨٣،الدسوقي( ُ
فقد كانوا هيدفون إىل إجياد عالقة جيدة للـشكل يف الفـراغ وإبـراز الفـراغ ،خالهلا يتنفس الشكل يف الفضاء

 مبارشة يف العمـل ر بصورةِّني بدأ االهتامم بالفراغ كعنرص تشكييل مؤثِّومع التكعيبي،كقيمة أساسية يف العمل
 .» لـذلك فعالقتـه هامـة بـالفراغ؛مةَّ مـن الفنـون املجـسُّدَعـُينطبق عىل فـن اخلـزف حيـث ي وهذا ،الفني

 )٢٥(شكل )٣٦٩ص(
تـشكييل يف أعـامل تبحـث يف  الفـراغ بـدأ يـستقل بذاتـه كعنرصصـرن عنإ) ٢٠٠٤،مصطفى( ر ُذكَوي

راغ الكـوين حيـيط أن الفراغ ليس جمـرد جـزء مـن الفـ«العالقات الفراغية  ويذكر لنا جاك برهنام عن جابو 
 .)٢٠٨ص ( »فهو عنرص فعال إجيايب،بالشكل فقط بل هو مادة يف حد ذاته أي أنه جزء تركيبي للشكل ذاته 

ساعد ذلك  يف إيـضاح ُ ودور الفراغ فيه كعنرص بنائي ومجايل ي خالل دراسة وحتليل الشكل اخلزيفنِوم
 .رة ذات قيم مجاليةَبتكُ خزفية مًاال وأشكً حلوالتَ التي أوجدِاجتاهات ومفاهيم الفكر املعارص

 Movement : احلركة-ب
،  أو احلركة املتغرية،الغري منتظمة باحلركة ُّم الذي خيتصْلِبأهنا الع« :الديناميكا) ١٩٩٠ ،محدي(ف ِّرَعُ ي

 ).١٣ص( .» من ناحية املقدار أو االجتاهً سواء،، احلركة املتنوعةُّاحلركة املنتظمة التغري، احلركة املتطورة
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 َرـْصَع ال حـِّ إيقاع متنـود يفَّة ال تنتهي بل تتجدَّيِرُّطوَاحلركة يف الفن ت«أن ) ٢٠٠٧،الدمراين( يضيف و
 ، واإليقاع الديناميكيُّعة من التغريِّ أنظمة متنولِّمثُ وي،فةِختلُ امللم اإليقاعاتِل هذا العِّسجُ ي؛ ولذلك،هلا له

واإليقـاع هـو  ،ُّر واالسـرتخاء والتغـريُّل بني التـوتُة عىل التبادَّبنيَهبة متشاُناتج عن استمرار تكرار عنارص م
 أو ، وقد يكون هذا التنظـيم لفواصـل بـني املـساحات،تنظيم للفواصل املوجودة بني وحدات العمل الفني

 .)٢٦(شكل  )١٠٨ص(.» أو تنظيم الجتاه عنارص العمل الفني، أو لرتتيب درجاهتا، أو األلوان،املالمس
، وبقدر ما يالئم طبيعته ًافِتلُ خما  فنيًالَمَ عَدِوجُن يأن الرضوري عىل الفنان ِم« َّأن) ١٩٨٢ عطية،(ويرى 

 التعبـري عـن قيمـة -ًأيـضا-، اسـتطاع  أبعـاد احلقيقيـةعد املكاين ذي الـثالثُاستطاع الفنان التعبري عن الب
 ).٩٤ص  (.» ويقودها احلركة لتحقيق البعد الرابع، هي الزمن،جوهرية

ًأعطت أبعادا جديدة« احلركة َّنأ) ١٩٩٢إبراهيم ،( ويرى   هـذه األبعـاد ،ق األعامل الفنيةُّ لتقييم وتذوً
، ون احلركة والضوء يف العمـل الفنـيهتا فنَ وذلك من خالل الرؤية اإلبداعية التي أوجد؛ت قيمة مجاليةَأعط
 ).٤٧ص (.»بع من املنطق احلركين تٍتلك الرؤية التي حتمل معاين النامء واالندفاع كمعانف

 ،فاعل مع روح العرص الـذي نعـيش فيـه يت،اصاخل هُ له كيانًا اجتاهِت احلركة يف اخلزف املعارصَأصبح
 كام حيـدث يف ؛كةِّ أو الكشف عن املواد املتحر، الظاهر يف الشكلُّومن مظاهر احلركة يف األعامل الفنية التغري

 سـطح ن عـىلَّلـوُ كحركة جتمـع الطـالء الزجـاجي امل؛ العمل الفني اخلزيفحالة بعض املواد التي تدخل يف
 مـن ناحيـة ً احلركـة يف العمـل اخلـزيف سـواءَّضح أنَّومما سبق يتـ .)٢٧(شكل . الشكل اخلزيف أثناء احلريق

ساعد يف  إعطاء سطح العمل اخلـزيف ُ ت، أو حركة جتمع الطالء الزجاجي عىل سطح الشكل اخلزيف،التشكيل
ع العمـل اخلـزيف ُّم يف تنـوِسهُ، و تـ يف بناء العمـل اخلـزيفاً عترب أساسا هامُ فهي ت؛ ولذلك،يويته الديناميةح
 .زةَّل عىل إعطائه صفة فنية مميَعمَوت

 The light : الضوء-ج
 ،دة جوانبمن العوامل املؤثرة يف األعامل الفنية من ععترب ُيالضوء «أن ) ٢٠١٠،منال الصالح(توضح 

 :ىلإ الضوء من حيث املصدر ُمِقسنَوي
 .ه أشعه الشمسُ مصدر:ضوء طبيعي -١
 . الضوء الكهربائيًمااها استخدُوأكثر ،دةِّه متعدُ ومصادر:ضوء صناعي -٢

دت من حيـث َّفقد تعد؛  يف هذا املجالًاالَّ فعًرة إسهاماِّت مصابيح اإلضاءة احلديثة واملتطوَولقد أسهم
 )٨٧ص(.»الـضوء الـساقط واجتاهاتـه وغـري ذلـكن حيث ِوم ،وكثافتها وألواهناافئة والباردة اإلضاءة الد

 .)٢٨(شكل
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ىل اجلوانب األخـرى إضاف ُ ت،غة تشكيليةُ لُّدَعُي«ه َّنأعن أمهية الضوء حيث ) ١٩٧٦ أبو اخلري،(ر ُويذك
 . هبا الفنان يف حتقيق أهدافهُستعنيَيف العمل الفني والتي ي

 َّنأ حيـث ؛ وكـذلك اجتاهـات الظـالل،ل الفني من خـالل زوايـا الـسقوطق وحده العمِّقُوالضوء حي
ها تكـوين العديـد مـن اجلمـل ُ لغة هلا عنارصها التي نستطيع من خالل الطريقة التـي نـستخدمُّدَعُالضوء ي

 .ق جوانب دراميةِّربز معنى وحتقُ التي ت،التشكيلية الضوئية
مكـن ُ ي،-وغريهـا- أو الكآبـة، واإلثارة، والغموض،هجة الب: مثل؛دةِّفالتأثريات السيكولوجية املتعد

 ).٢٨٤ص (. »إبرازها عن طريق الوسائل التكنيكية لإلضاءة املالئمة
غيري اجتاهـات وزوايـا سـقوط الـضوء َن حيث تِن توظيف الضوء يف العمل اخلزيف مأختلص الباحثة و
 ، واحلجوم،طة يف جمال التجسيمِراك العالقات املرتبساعد يف إدُال يَّق القيمة اجلاملية والتعبريية بشكل فعِّقُحي

مكـن للفنـان مـن خـالل ُكـذلك ي  للعمـل اخلـزيف،ِّع يف اإلدراك الكيلُّ والتنو، والظالل، واللون،سَوامللم
 واإلحيـاء بوجـود مـستويات ،َّعنيُل عىل جتسيم مُصَن حيأر يف العمل ِّبة كعنرص مؤثِناسُاستخدام اإلضاءة امل

 .)٢٩(شكل .عةِّنوتشكيلية مت
 الوظائف التي تقوم هبا مصادر اإلضـاءة عـىل اخـتالف أنواعهـا ّأهم) ١٩٨٢مجال الدين، (ص ِّلخُوي
 وحتقيـق الـسيادة ،وتوجيه التعبري الفنـي وحتقيق املناخ النفيس،  املناسب،اجلوا تعمل عىل خلق َّهنإ« :فيقول
 ).٤٣ص (.»ق اإلهيام بالبعد الثالثْلَ وخ،َّعنيُ لتحقيق وضوح م؛ن لوينُلق تبايَكام تقوم بخ فيه،

 Color : اللون-د
) ٢٠٠١،شـوقي( يوضـح و.قوع الضوء عليهاُبدو لنا نتيجة وَاللون هو صفة أو مظهر للسطوح التي ت

سواء ،الناتج عن شبكة العني ) أي اخلاص بوظائف أعضاء اجلسم (ذلك التأثري الفسيولوجي« ان اللون هو
فهو إذن احساس وليس له وجـود خـارج اجلهـاز ،ة الصباغية امللونة أو عن الضوء امللونًكان ناجتا عن املاد

 .)٣٠(شكل )١٨٤ص(.»العصبي للكائنات احلية
 باعتبـاره الوسـيلة ؛نرص تعبريي ذو قيمـة مجاليـة وتـشكيليةُون عّالل«أن ) ١٩٨٣،الدسوقي(ويوضح 

  وعالقتـه، وتبايناتـه املتعـددة،ائفـه التـشكيلية من خالل وظ،األقدر عىل حتقيق الفهم الكامل للعمل الفني
 .    ورؤية فنية،ً جديدةً وأبعادا،ً مجاليةًعطيه قيمةُ واللون يف الشكل اخلزيف ي،الرتابطية املتكاملة واملتوافقة

يئة يف هم اللون مع اهلساُإذ ي؛ رَبتكُىل شكل مإد عادي َّرُن جمِ الشكل مُلُنقَ بالغ األمهية ألنه يٌون تأثريَّولل
االنفعـاالت ع ُّق وتنـوِفـَّتَع يف املجـال اللـوين يُّوالتنو، منحها العمل الفني للمتلقيَ القيم الفنية التي يحتديد
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 )٣٦٣ص (.» من املصادر اهلامة للقيم اجلامليةًاعترب اللون مصدرُلذلك ي؛ واألحاسيس اإلنسانية

 Texture : امللمس -ـه
خلـصائص الـسطحية  عىل اُّلُدَ يٌعبريَوهو ت ،ًر وجيعله واضحاَ عن آخًز سطحاِّميُهو ذلك التأثري الذي ي

 .للمواد
هو ذلك اإلحساس الذي ينطبع عىل اليد حيـنام نلمـس «  امللمسَّنأ) ١٩٨٢ ،إخالص كشك(ر ُوتذك

ف اإلحـساس ِوخيتلـ، السطوح من حيث النعومة واخلشونةاألشياء، كام هو اإلحساس الناتج من اختالف 
 ثـم تنظـيم ،حجم اجلزيئات املكونة للـسطح : منها؛ة عواملَّعدِألنه يرجع لذلك  ؛ جسم آلخربامللمس من
 ).٤٥-٤٤ص  (.» ثم نوع اخلامة املكونة منها، ثم شكل هذه اجلزيئات،هذه اجلزيئات
ُوتذكر ْ ر ـكام أهنا عنـص، املالمس هلا دور بارز يف تشكيل العمل اخلزيف«أن ) ٢٠٠٦،مروة أبو األسعاد( َ

ويمكننا أن نشعر بمالمس ، فامللمس هو نغم السطوح فكل سطح له نسيج مميز، العنارص التعبريية اهلامةمن
 َفِّكيـُ يْنأ الفنان يف َحَجَام نَّلُكختلص الباحثة أنه  ومما سبق )١٢٥ص.(»السطوح من خالل اللمس أو النظر

وملالمـس الـسطوح ، ج وحـده العمـلىل ثراء يف إخراإى ذلك َّمساحة العمل الفني بحيث يظهر ملمسها أد
 يف حتقيق القيم اجلامليـة بـني ّم امللمس بشكل عامِسهُا يف تشكيل األعامل الفنية وصياغتها حيث ي  اجيابيًدورا

 .)٣١(شكل .عنارص ومفردات العمل الفني
يـات امللمـس اكتـشاف إمكان يف ًساعدنا كثـرياُر وأمهيتـه يـْوَّ الفهم واإلملام هبـذا الـدَّنأوترى الباحثة 

استثامرها بـام يتطلـب  توظيفها وَّمُن ثِ وم،الَّوقدرهتا عىل جتسيد القيم اجلاملية والتعبريية بشكل فع ،املتعددة
ق بني مفردات العمـل ُن والتوافُا يف إظهار التباي  هامًن امللمس يلعب دوراإ ف؛ عىل ذلكًعالوة ،العمل الفني

 .الفني
وأهم مايميز العمـل اخلـزيف هـو إسـتخدام ، نارص التكوين يف العمل لقد عرضت الباحثة يف ما سبق ع

الفنان لعنارص العمل الفني والتآلف بينها يف إطار من التناغم واحلبكـة الفنيـة التـي نـستطيع مـن خالهلـا أن 
وتـم  ،وامللمـس، واللـون،والـضوء، واحلركـة، ومن أبرز هذه العنارص الفراغ، نتوصل لدور الفكر املعارص

ويف ماييل سـيتم عـرض نـامذج لألشـكال التـي توضـح ، ها وتوضيح أمهيتها يف تكوين الشكل اخلزيفتعريف
 .عنارص تكوين العمل اخلزيف
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 )٢٥(شكل 
 .وعاء الشجرة؛ نحت خزيف :  اسم العمل   .  باري غويب:اسم الفنان

  www.studiopottery.co.uk   :املوقع .      غري متوفر:  األبعاد٢٠١٠:تاريخال
 

 )٢٤(شكل 
 . هيلني كارتر: اسم الفنان

 . عنرص احلركة والفراغحِّرشحية من اخلزف ذات تكوين حر يوض ؛ امة كبريةّدو :اسم العمل
 www.studiopottery.co.uk: املوقع     .سم ٢٣ × ١٤ × ٣٣: بعاداأل    م١٩٩٩:تاريخال

 

http://www.studiopottery.co.uk
http://www.studiopottery.co.uk
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 )٢٦(شكل 
 . نحت خزيف يوضح حركة العمل؛أقراص مغلقة :اسم العمل      . مايكل رايس: اسم الفنان
 www.studiopottery.co.uk   :املوقع  . وفرغري مت: األبعاد ٢٠١٠:تاريخال

 

 )٢٧(شكل 
  Spiral Rivulet Revised   :اسم العمل    . ديفيد ماكدونالد:اسم الفنان 
 .ن عىل سطح الشكل اخلزيفَّحركة جتمع الطالء الزجاجي امللوح ِّعمل يوض

  http://limberlostpottery.com/home.htm   :املوقع        سم ٢٥ق : بعاد األ٢٠٠٦:التاريخ

http://www.studiopottery.co.uk
http://limberlostpottery.com/home.htm
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 )٢٩(شكل 
 Szilvia Gyorgy  :اسم الفنان

  ٢٠٠٩:التاريخ.       بخاليا النحلمصباح إضاءة خزيف حلزوين أشبة : العمل
 www.lushlee.com/2009/08/cut-series-porcelain-lamps  :املوقع.      غري متوفر:األبعاد 

 )٢٨(شكل 
 دومنيك فرانسيس بروميل: اسم الفنان

   تعتمد عىل عنرص االضاءة والفراغ؛معلقة خزفية: العمل

  سم٥٠×٨٥ :بعاداأل    ٢٠٠٩ :التاريخ
 www.scabetti.co.uk  :املوقع

 

http://www.lushlee.com
http://www.scabetti.co.uk
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 )٣٠(شكل 
  Philomena pretsell :اسم الفنان
 ؛داخل الزهرة السلطانية :اسم العمل

طبق خزيف استخدم فيه الفنان جمموعة 
 .األكاسيد امللونةمن 

 .غري متوفر: األبعاد ٢٠١٠ :تاريخال
 www.studiopottery.co.uk   :املوقع 

 

 )٣١(شكل
  Gail Markiewicz :اسم الفنان
 .َّ؛ جمسم خزيفمزهرية: اسم العمل

 سم١١×٢٥: بعاداأل   ٢٠٠٧ :التاريخ
  www.gmceramicart.com  :املوقع

 

http://www.studiopottery.co.uk
http://www.gmceramicart.com
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 للمضامني اجلاملية والتعبريية التـي يرغـب ًعاَبَستخدم يف تشكيل العمل اخلزيف تُد األساليب التي تَّتتعد

هـا يف ِورَفـة املفـاهيم التـشكيلية ودِعرَن خالهلا مِمكن مُونرشها كرسالة ثقافية ي ي،ِّالفنان يف إيصاهلا للمتلق
 .خلزيفإثراء العمل ا
دة يـستطيع الفنـان مـن خالهلـا ابتكـار أسـاليب خمتلفـة مـن حيـث ِّ العمل اخلزيف بمراحل متعدُّويمر
 وغريها من التقنيات التي تـساعد ، والنحت، والتوليف، واستخدام الطالءات الزجاجية، والبناء،التشكيل

 .عىل إظهار العمل بمظهر فني متميز
مها يف تشكيل عمله الفني ويستطيع من خالهلا ان للفنان استخدمكُوهناك العديد من األساليب التي ي

 :الباحثة منهاُ؛ وتذكر إيضاح أهم املفاهيم التشكيلية

 Combination :التوليف 
ش خامـة مـع خامـة ُمقـدار تعـاي«هو ) ـه١٤١٧ أبو اخلري،(  كام يراه -ًاصطالحا-املقصود بالتوليف 
 ).١٤٢ص  (.»البتكارياىل عمليات التفكري يب عىل التدرإوهتدف  أخرى من غري تنافر،

 ِام حيـاول الوصـول بالعمـل اخلـزيف ألسـلوب معـارصّستخدم هذه التقنية إنـَوالفنان اخلزاف عندما ي
أو إعـادة صـياغة مـا تناولـه  ،األدوات املرتبطة باإلبداع الفنـي يف املفاهيم واألساليب واخلامات وٍبتجديد

ر مـن خاللـه َّالتـايل تتطـوب و،ىل االكتـشافإعارص والتجريب الذي يقود الفنان من قبل من خالل الفكر امل
 .املفاهيم التشكيلية يف العمل اخلزيف

ة التي  عىل استيعاب املواد األوليًام كان الفنان قادراَّكل«أنه ) م١٩٩٥زق، نجية عبدالرا(ر يف ذلك ُوتذك
 عـىل ً قـادراًزة كان فنانـاّا من زاوية جديدة ممي ورؤيته هل، وقوة اإلحياء،يستخدمها من ناحية امللمس، واللون

 .)٤٣ص. (»ز هلذه اخلاماتِّتوليف متمي
صـر فت أساليبه من عـَ واختل،فةِر العصور املختلُّر بتطوَّت الباحثة أن التوليف يف الفن تطوَوقد الحظ

ر الذي ـر يف فنون العصَّر بام سبقه وأثَّ وكل عرص تأث،د فيهِجُبات وحاجات العرص الذي وِّ وفق متطل،رَآلخ
ل َصـَ إىل أن و، إبداعاته الفنيـةوتنويعه ِكرِ لتطوير فِة استفاد منها الفنان املعارصَبْصَ أرضية خَلَّكَ، مما شيليه

 .إىل ما هو عليه يف وقتنا احلارض
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نـواع ىل ثالثـة أإ -بـرغم اتـساعها-م اخلامات التشكيلية التي يتم توليفها مع األعـامل اخلزفيـة ِوتنقس
 : وهي كالتايل؛)٢٣٨-٢٣٧ص،م ٢٠١٠ ،منال الصالح(صها الباحثة عن ِّلخُت

 :ىل قسمني مهاإم ِ وتنقس؛مكن إضافتها أثناء التشكيلُوي ،ض للحرارةَّن تتعرأمكن ُخامات ي -١
 ؛مة  يف التـشكيلَىل درجة انصهار الطينات اخلزفية املـستخدإالوصول  لبخامات تنصهر باحلرارة ق -أ
 .الطالءات الزجاجية و،لزجاج ا:مثل

 املـواد :مثـل؛ مة يف التـشكيلَخامات ال تنصهر حتى درجة انـصهار الطينـات اخلزفيـة املـستخد -ب
 ).النحاس، احلديد، األملونيوم(اخلامات املعدنية  و،عض أنواع الزجاجب و،)اجلروج(املخشنة 

 لكافة اخلامـات املـشرتكة يف عمليـة د واالنكامشُّب استخدام تلك اخلامات مراعاة درجة التمدَّويتطل
 .التوليف
 :ىل قسمني مهاإ وتنقسم ؛ضها للحرارة أثناء عملية احلريقُّن تعرِمكُخامات ال ي -٢
 ،-وغريهـا-  والـصخور، واألخـشاب، وريش الطيور، القواقع واألصداف: مثل؛خامات طبيعية -أ
 .ضاف بعد عملية احلرق ُوت

 وهذه اخلامـات ال ،- وغريها- واخليوط، واجللود، واألقمشة،ستيك البال: مثل؛عةَّصنُخامات م - ب
وعـىل  ،التِّوضع عند إمتام عملية حرق األشكال كمكمُ ت؛لذلك ، الحرتاقهاً نظرا؛ا مكن معاملتها حراريُي

 .روره بمراحل التشكيلُ مَدْعَن يكون عىل معرفة باستخدامها يف العمل اخلزيف بأالفنان 
مكن إضافتها بعـد إمتـام ُوهذه اخلامات ي ، عمليات احلرقّ ومل متر،ا اجلتها حراريمكن معُخامات ي -٣

 .احلرق برغم إمكان تعرضها للحرارة
 :ىلإم الفنان فيها أسلوب التوليف َت الباحثة األعامل اخلزفية التي استخدَفَّوصن

 : خامة واحدةمع التوليف  -أ
 خامـة اخلـشب شـكل :مثـل.  تنفيـذ العمـل الفنـي واحدة يفاخرى  خامة التوليف بني خامة الطني و

 ).٣٥( وخامة النحاس شكل ،)٣٤( وخامة الزجاج شكل،)٣٣( وخامة املعدن شكل ،)٣٢(

 : التوليف بأكثر من خامة -ب
و ) ٣٦(شـكل  .بأساليب وتقنيـات متعـددةهو اجلمع بني أكثر من خامة واحدة يف تنفيذ العمل الفني 

)٣٧( . 
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 :اخلزيف النحت -ج
وهو احدى اخلزيف جزء مهم من اخلزف بصورة عامة ، النحت « أن )٢٠٠٨،نجوى عبود( توضحو

، حيث يمكن واخلزف النحت فهو جيمع بني فرعني مهمني من الفن التشكييل أال ومها ، تقنيات التشكيل 
ىل اخلزف اخلزيف يقرتب إ النحت ًوعموما فإنه يف حالة . يف عمل فني واحد النحت اخلزف واجلمع ما بني 

ًكثريا ، فكالمها يتعامل مع الكتلة واجلسم والفضاء الذي حييط بالعمل الفني ، باإلضافة إىل أهنام يستخدمان 
 .)ص.د(.»نفس املادة األولية وهي الطني

ل للمتـذوق ُنقـَ ت؛ا ا و تـشكيلي املية لدى الشكل اخلـزيف تعبرييـمع بني القيم اجلَ جيٌّنَ فوترى الباحثة أنه
رائه الفنية والفكرية، فهذه األشكال ذات خـصائص مـن حيـث طـرق تقنيـة آ وانفعاالت الفنان وإحساس

 هلا صفات خاصة إذا استخدم الفنـان تلـك األسـاليب العلميـة للتعبـري عـن ً توجد أشكاال،وأساليب بناء
ىل إردة لآلنيـة سيتولد عنها فن جديد خيرج اخلزف مـن اجلامليـات املجـ إحساسه وانفعاالته وأرائه اجلاملية،

 .)٣٨(شكل .ِمجاليات جديدة متثل القيم  الفكرية والتشكيلية والتعبريية لدى الفنان املعارص
عـادل ُ ي)sculpture ceramic(النحـت اخلـزيف « َّنأ) ٢٠٠١ هناء الغوري، (ُهْتَرَفق الباحثة مع ما ذكَّوتت

ه الطالء الزجاجي بعـد احلريـق، وهـو عمـل  أو أضيف إليً كان فخاراً سواء،)teraa cotta(الطني املحروق 
بالبطانـات أو الطـالءات ( للشكل ومعاجلة الـسطح ٍ الفنان بخربات وتقنيات اخلزف من جتريدُهَخزيف صنع

ساعد عىل إظهار مفهوم فن النحت من حيـث العالقـات ُ وإمكانيات احلريق التي ت،)الزجاجية أو املالمس
 ).٢٦ص (.»املتبادلة بني الكتلة والفراغ

َ مجِ الفنان املعارصَّنأضيف الباحثة ُوت ت فيـه القـيم اجلامليـة َ بـني النحـت واخلـزف بأسـلوب تفاعلـَعَ
 وإبـداع يف ، جتريـب يف اخلامـةيفََز اخلفالنحت؛ ت باختالف اخلربات والتقنيات واملفاهيم التشكيليةَفَواختل

 )٣٩(شكل .التشكيل والتعبري وفق مفاهيم ورؤى الفنان اخلزاف

 : العرض املفتوح-د
هو عرض األعـامل الفنيـة ثالثيـة األبعـاد يف مكـان مفتـوح يف اهلـواء ترى الباحثة أن العرض املفتوح 

ق بمدى إدراكه لعنارص التـشكيل ِّ ويساعد يف تطوير الرؤية اجلاملية للمتذو،ش فيه حمتوياته مع الطبيعةَتتعاي
 .)٤٠(شكل .جيوزوايا الرؤية للفن ثالثي األبعاد يف الفراغ اخلار

قـضية مـن  َعتربيلق واألماكن العامةُ َّالعرض املفتوح يف اهلواء الطأن ) ١٩٩٤،صفيناز غنيم(وتضيف 
ىل إضيف ُىل إبـداع فـن يـإزاء احلاجة إ حتتشد حوهلا األفكار ،ثار البحثَزالت م  التي ماِقضايا الفن املعارص
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ر ْكـِ فَشحذَ يـْنأ ِِهنأن شِه مّالعمل الفني وهذا كل و،رمهوق االرتباط بني اجلِّ وحيق،األماكن العامة قيم اجلامل
 شـكل )٤٠ص(.س مـن خالهلـا مفـاهيم الفنـان التـشكيليةِرية تعكــم يف تكوين ثقافة بـصِسهُ وي،الناس

 .)٤٢(و)٤١(
 والتـي ،عة يف عرض األعامل ذات القيم الفنيةَبَّتُحد األساليب املأرض املفتوح هو َ العَّنأترى الباحثة و

 وبالتـايل ترقيـة ،ساعد عىل االرتقاء باحلس اجلاميل التشكييل واملفهوم النقـديُ ي،ًاِا ومبارش  حيويًج جانباِعالُت
 .)٤٣(شكل . ق الفنيُّمستوى التذو

 : ّدَعُ يف الفراغ املالرتكيب -هـ
من خالل هذا اإلجتاه حماولة لوجود صلة بني املشاهد والفنان «أن ) مهدي(عن ) ١٩٩٩،حممود( يذكر 

مليـة تأفهـذه الـصلة مل تعـد . إجياد إنعكاسات داخلية لدى املشاهد لتتم مهمة اخلطاب الذي حيملـه الفنـان
contemplatveليكون عنرصا فعاال يف خالل تواجده وحرية إختيار نوعية هـذا التواجـد د بل تدفع باملشاه ً ً
  )٧٩ص( .»من داخل العمل

 يعتـرب مـن  Installation Artيف الفـراغ )الرتكيـب(لتجهيـز فن ا« أن) ٢٠١١،هيفاء ابراهيم(وتوضح 
م بالواليات املتحدة األمريكية ١٩٦٣اإلجتاهات الفنية املعارصة والتي ظهرت يف مرحلة ما بعد احلداثة عام 

ثم أوروبا، وهو مصطلح فني حديث نسبيا ومل يستخدم إال يف العقد األخري من القرن العرشين، وقد اعتمد 
تجهيز عىل مفاهيم فنية وفلسفية خاصة، خضعت للتغريات التي شملت حركة الفن التـشكييل منـذ فنانوا ال

هناية الستينات، وما شهدته احلقبة اإلنتقاليـة بـني فـن الواقعيـة اجلديـدة وبدايـة ظهـور اإلجتاهـات الفنيـة 
 .املعارصة 

اعله مع العمل الفنـي وربـط هو أحد اجتاهات فنون ما بعد احلداثة التي اهتمت بمشاركة اجلمهور وتف
 ويـشري إىل فكـرة. فهو لغة جديدة ابتكرها الفنان ليكون أكثر تواصال وتفامها مع اجلمهـور، الفن باملجتمع

  داخـيل كـان أو خـارجي،»فراغ حقيقي« وكيفية تنظيم وتنسيق عنارص العمل الفني يف »العرض«ومفهوم 

به الفنان ملامرسة هذا الـشكل احلـديث مـن الفـن، الـذي ويعد هذا الفن نوع من النشاط العقيل الذي يقوم 
هيدف إىل ربط العمل الفني باجلمهور واحلياة الصناعية والتكنولوجية احلديثـة ويعـرب عـن قـدرة الفنـان يف 

 . تنسيق العمل يف مكان حمدد سواء بيئة داخلية أو خارجية
 عـىل أنـه مـصطلح فنـي )ن العـرشينالفن ىف القـر( التجهيز ىف الفراغ ىف كتابه )جوزيف مولر(عرف 

استخدم لوصف عملية تنظيم العمل الفنـي داخـل حيـز حمـدد مـن الفـراغ يف قاعـة العـرض، أو يف فـراغ 
خارجي، وهو يشري إىل أمهية الفراغ كأحد عنارص العمل الفني والذي يصمم خصيـصا لعمـل فنـي بعينـه، 

ذاته حيث ال يمكن إعادة إنتاج نفس العمل الفني ويف بعض األحيان كان يعترب الفراغ نفسه عمال فنيا بحد 
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 )ص.د(  .يف مكان آخر، وترجع فكرة التجهيز يف الفراغ إىل أعامل فناين احلدث وفن البيئة
حيـث ؛ دَّ حمـدٍ عن قدرة الفنان يف تنسيق العمل يف مكـانِّعربُيوترى الباحثة أن الرتكيب يف الفراغ املعد 

الفراغ الذي سيكون به العمـل الفنـي ملعرفـة طبيعتـه ومـساحته وأبعـاده ثـم يقوم الفنان بدراسة املكان أو 
 .)٤٥(شكل  .د وترك اثر يف وجدانهِف اخلامات واملواد للتأثري عىل املشاهَع يف تنفيذ العمل بمختلَرـشَي

 ، واخلامـات، واملكـان، الفـراغ: منهـا؛رة يف فـن التجهيـز يف الفـراغِّوهناك العديد من العنـارص املـؤث
 .واملشاهد، ووسائط التعبري

وأهـم مـا يميـز العمـل ، لقد عرضت الباحثة يف ما سبق األساليب املستخدمه يف تنفيذ العمل وعرضه 
اخلزيف هو إستخدام الفنان ملجموعة من األساليب والتقنيات التي تتضافر مع عنارص العمل الفنـي وتتـآلف 

ومـن أبـرز ، تطيع من خالهلا أن نتوصل لدور الفكر املعـارصبينها يف إطار من التناغم واحلبكة الفنية التي نس
والرتكيب ،وتعددت طرق عرض العامل الفنية وتذكر الباحثة منها العرض املفتوح ، هذه األساليب التوليف 

ويف ماييل سيتم عـرض نـامذج لألشـكال ، وتم تعريفها وتوضيح أمهيتها يف تكوين الشكل اخلزيف،يف الفراغ 
 .اليب املستخدمه يف تنفيذ وعرض العمل اخلزيفالتي توضح األس

 

W 
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 )٣٢(شكل 
 سيندي ويفر :اسم الفنان

 .توليف بني اخلزف واخلشب : العمل
 .غري متوفر: األبعاد٢٠١٠ :التاريخ
  www.clwpottery.com :املوقع

 )٣٣(شكل 
  يزيل ريزيب:اسم الفنان

توليف بني اخلزف ؛ شظايا:اسم العمل
 .واملعدن

 ٢٠٠٨ :تاريخال
 سم٢٢ × ٢٢ × ١٩ :بعاداأل

 www.studiopottery.co.uk  :املوقع 
 

http://www.clwpottery.com
http://www.studiopottery.co.uk
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 )٣٤(شكل 
 .محد الدمراينأ: اسم الفنان

 .توليف خزف وزجاج: العمل
 سم٣٠: بعاد   األ٢٠٠٣ :التاريخ

 :املوقع
www.fineart.gov.eg/Default.aspx?PageK=1 

 )٣٥(شكل
 جريي رودس :اسم الفنان

 فضة ،راكوقطعة خزفية عىل شكل خوذة تقنية :  الوصف؛جندي من اتالنتس:العمل
 .ذهب نحاس مزجج

 سم٢٣ :بعاداأل       ٢٠٠٩ :التاريخ 
  http://fineartamerica.com/featured/780-781-jerry-rhodes.html   :ملوقعا

http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx?PageK
http://fineartamerica.com/featured/
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 )٣٦(شكل 
 Mark Smith: اسم الفنان

زيف استخدم فيه  عمل خ؛سفينة: اسم العمل
سرياميك خشب ، الفنان مفهوم التوليف
 .معدن
 ٢٠٠٩ :التاريخ

 www.studiopottery.co.uk  : املوقع

 )٣٧(شكل 
  scarfitup :اسم الفنان

العمل توليف بخامات خمتلفة خشب، زجاج، 
  .غري متوفر:التاريخ. ألياف خيوط، خزف

 :املوقع
www.flickr.com/photos/scarfitup/ 

http://www.studiopottery.co.uk
http://www.flickr.com/photos/scarfitup
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 )٣٨(شكل 
 زيل اوسبورن: اسم الفنان
 .خزيفنحت  : العمل

 سم٦٠:بعاداأل   ٢٠٠٥:التاريخ
 :املوقع

www.clayartmalta.com/talia_maggi.htm 
 

 )٣٩(شكل 
  جولییت والترز: اسم الفنان

 .خزيفنحت  ،اإلحتواء: اسم العمل
 .غري متوفر:   األبعاد٢٠١١: التاريخ

 :املوقع
www.studiopottery.co.uk 

 
 
 
 

http://www.clayartmalta.com/talia_maggi.htm
http://www.studiopottery.co.uk
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 )٤٠(شكل 
ن الفنان عرض أ نجد من اخلزف احلجري، ؛احلديقة :اسم العمل  . ديفيد كوهني:اسم الفنان

 .رةَسلوب العرض املفتوح وفق طريقة مجالية مبتكأجمموعة أعامله اخلزفية ب
 www.pitclaygallery.com/davidcohen: املوقع      ٢٠٠٨ :التاريخ. غريمتوفر:اإلرتفاع

 

 )٤١(شكل 
  خزفية من اخلزف احلجريأعامل وهي ؛املسالت:اسم العمل    . ناجيل ادموندسون:اسم الفنان

 .ها الفنان يف حديقة عامة بطريقة العرض املفتوحَضَرَع، ْد ١٢٤٠سم تم حرقها عند ١٢٥ :رتفاعاإل
 www.nigelandlibbyceramics.co.uk: املوقع     ٢٠٠٥:التاريخ

 

http://www.pitclaygallery.com/davidcohen
http://www.nigelandlibbyceramics.co.uk
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 )٤٢(شكل 
 من ةن جمموعِن الفنان عرض عمله واملكون مأ نجد ؛نمو :اسم العمل  . ديفيد كوهني:اسم الفنان

 .رةَسلوب العرض املفتوح وفق طريقة مجالية مبتكأاالسطوانات يف امتداد برصي هارموين ب
 www.pitclaygallery.com/davidcohen: املوقع        ٢٠٠٨:التاريخ. غري متوفر: اإلرتفاع

 

 )٤٣(شكل 
، سم١٢٥من اخلزف احلجري بإرتفاع عمل  ؛ديقةاحل :اسم العمل  . ناجيل ادموندسون:اسم الفنان
 . عرضها الفنان يف حديقة عامة بطريقة العرض املفتوح ،ْد١٢٤٠تم حرقها عند  ،م١×١ :القاعدة

 www.nigelandlibbyceramics.co.uk:        املوقع ٢٠٠٥ :التاريخ
 

http://www.pitclaygallery.com/davidcohen
http://www.nigelandlibbyceramics.co.uk
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 )٤٥(شكل 
  Rebecca Hutchinson  :اسم الفنان

إستخدم فيه الفنان اخلزف واخلشب وبعض ،بي يف الفراغ  عمل تركي
 .األلياف

 www.ceramics.org.uk/home.php :املوقع   ٢٠٠٩ :التاريخ
 

 )٤٤(شكل 
 : مثل؛ب من خاماتَّعمل مرك؛ نظارات : اسم العمل.Julia Haft Kandel :اسم الفنان
 . تم تركيبها يف فراغ معد،، واخلشب واألسالك، والطالء، واخليوط، والنسيج،اخلزف

  www.juliahaftcandell.com   : ملوقعا   ٢٠١٠ :التاريخ

http://www.ceramics.org.uk/home.php
http://www.juliahaftcandell.com
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ة من األعامل الفنية اخلزفيـة َتارُاهيم التشكيلية بالبحث والتحليل يف نامذج خم املفألهمض الباحثة َّوتتعر
) عـرب وأجانـب(، لفنـانني )رين وحتى فرتة إعداد هذا البحثـعشت خالل القرن الَنتجُالتي أ(ة ِاملعارص

التـشكيلية  املفـاهيم يـة بعـضف عـىل أمهُّ والتعر،كنامذج فنية مجالية واالستفادة منها يف استخالص النتائج
، زفيـة اخلعـامل فهـم وقـراءة األاالسـتفادة منهـا يف امكانية  و، رت يف بنية التشكيل اخلزيفَّة التي أثِاملعارص
 وقيمهـا ، والتقنيـات،األساليبو، وعنارص التكوين،اهليئة العامةع يف اختيار األعامل من حيث ُّ التنوًمراعية

 . إلثراء عملية التحليل؛الفنية واجلاملية
 

W 
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 :هيئة العمل: املحور األول

 :قاتَّلَعُامل -أ
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤٦(شكل 
 .قة خزفيةَّلَعُ م،التُّتأم: اسم العمل)     انجلرتا ( ديفيد كوهني:اسم الفنان
 www.studiopottery.co.uk: ملوقع ا       ٢٠٠٨ :تاريخال

 

http://www.studiopottery.co.uk


 

  -١١٥-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 :التحليل الوصفي
قـات اجلداريـة َّعلُة املَّنمطيـِن مـن كتلـة مـسطحة عـىل مـستوى النظـام الـشكيل لَّكـوُتكوين خزيف، م

هـا عنـد ُقْرَ حَّمَتـأنـه ) ت.د،كـوهني( وذكـر  ،)stone ware(اخلـزف احلجـري السرياميكية املصنوعة مـن 
 يف توزيعـات ،رةِ يف مساحات هندسـية متجـاو، األبعادة ملجموعة من البالطات املتساويةَمَّقسُ م،ْم ١٢٠٠
 حيـث ؛قـةَّلعُل التصميم اجلاميل للمُا يف تكام  أساسيًوراَلوان دب فيه مالمس السطوح بجانب األَلعَحمورية ت
ي ِعطـُ والتـي ت،نـة واملعتمـةّاألكاسـيد امللو والطـالء الزجـاجي الـشفافم الفنان أسلوب الراكو وَاستخد

 )ص.د(. من أمواج البحرّشتقُج لوين مُّتموِانطباعات ب
 ن هوية السطح الظاهري للتكوين مع جماورهتـا ضـمن احلقـل التـصويري لفـنأويف هذا العمل نرى 

ق عنه مـستوى التنفيـذ ِ ويفرت،لَتداوُ لنظام الشكل امل-فقط-تكمن استعاراته  و،بة تقنيةَقارُ، وهذه مالرسم
 .س عىل السطحّالتصميمي املؤس

 :التحليل الشكيل
ري الذي يعكـس التكـوين مـن خاللـه ـ، ضمن احلقل البص العمل اخلزيف كعمل تزييني مجايليتأسس

 و أعطـت اإلضـافات ، احلجمي للمثلثـات واملربعـاتالت السطحية لتقارب الشكلُّع العددي للتكتُّالتنو
ق اخلـزاف االبتكـار ِّقُ إذ حي؛ع املستويات اللونيةُّ، مع تنوبتفعيل مفهوم االعتدالية السطحيةنوع من االكتفاء 

م عن حرية الـصياغات الفنيـة لـسطح ِ، وهذا ناجاقَّعل العالقات اللونية ذات األكسيد اللوين الربِالفني بف
ع األشـكال ُّىل جانـب تنـوإاقـة والـدرجات اللونيـة َّلوان الرب استخدام األَخلارجي، حيث ساعدالتكوين ا
 ،ي التـشكيلِثـرُفـة تِتلُ لإلضاءة الساقطة عىل العمل يف إحداث ظالل خمًزاِّتميُا م  تشكيليًوراَى دَوالذي أعط

 . زيد من ديناميكية الرؤياَوت
 مـا َّنإ، ورة أليقونة الشكل اهلنـديسن خالل االستعاِ، ميسمل اخلزيف استدعاء للنمط اهلندشكل العو
 عىل اخلـصائص ً عالوة، والنامجة عن مهارة فعل التجريب،ها اجلاميل هو الصياغة احلرفيةّثَد بُن تصاعِيزيد م

 ،جاءت تصميامهتا الرتبيعية بإيقـاع تكـراري لألشـكال اهلندسـيةحيث  ،املنطقية يف نظم األشكال اهلندسية
 عـن توافـق خامـة التـزجيج الـشفاف بتقنياتـه ًضالَة توافقية فيام بينها كنظـام الـشكل التجريـدي، فـوبآلي
 مـع فنـون احلداثـة مـن خـالل إلغـاء وظيفـة العمـل ًيجد التكوين تقـابالف، ثة والصياغة الشكليةَستحدُامل

ى التقابيل َ، حيث املنح خالصةة العمل نحو مفاهيم مجاليةىل املفهوم التداويل جلامليإل ُّ والتحو،االستخدامية
اد ( و)مونـدريان( لتـشكيالت الرسـام بات يف فـن الرسـمُ من التقارًاعطينا نوعُ، وهذا يسيةلألشكال اهلند
 . عملوا لوحاهتم باالجتاه احلركيَينِالذ) جوليو يل بارك( و)رينهاردت



 

  -١١٦-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 يعكـسها ،عبـريي خـاصى تَحـْنَت عىل ظهـور االجتـاه التجريـدي بمَم الفنان تقنيات ساعدَواستخد
، حيـث  كتنـوع لـوين ضـمن الكتلـة الواحـدة؛لـة بتعدديـة لونيـةِتداخل أنظمة األشكال اهلندسـية املتداخ

ربعـات واملثلثـات االقرتاب ونظام اللوحة املرسومة من خالل تفعيل النظام الشكيل للخطوط واأللوان وامل
 .ردةى البرصي وفق رؤية فنية متفَ املعنتكوينالتي ساعدت عىل 
 :حتليل املعنى

 جـاء التكـوين بتجريديـة عاليـة وبتفعيـل ٍقة عـىل نحـوِن هذه التعددية اهلندسية كانت استعارة متوافإ
ِ جتـ، هيتدي خالهلا لعالقات مجالية،نه يبحث عن إيقاعات جديدةْوَ ك؛ِهتَّاخلزاف لتجريبي اوراهتـا وفنـون ُ جمُدَ

 عـن األعـامق البنائيـة يف َ  السطح اخلارجي ابتعدَّنأى  ونر،»فن الرسم عىل نحو خاص«التشكيل األخرى 
 عـىل ً عـالوة،ع السطحي للتصميم التزيينـيُّد مفهوم التنوُ وتصاع،صياغة بنية التشكيل السطحية الظاهرية

 الضمنية املرتكـزة عـىل القـيم واجلوانـب ومن خالل حتليل العمل ومعانيه الداخلية ع اللوين للتكوين،ُّالتنو
 التي تقوم عـىل القـيم واملقومـات اخلارجيـة والـسياق  واخلارجية ،التي يقوم عليها العمل الفنيوالعنارص 

ر احلركات الفنيـة َثَأالحظ ُ وبذلك ن،امت وخصائص التجريدية التعبرييةِمل سَ حيُهَّنأنجد الفني والنظريات 
 . وبذلك تتحقق أهداف البحث،ة عىل التشكيالت اخلزفيةِاملعارص

 

W 
  



 

  -١١٧-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 :جلدارياتا –ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤٧(شكل 
 )العراق  (وسام احلداد :اسم الفنان

 ٢٠٠٦:تاريخ      ال.جدارية خزفية
 :ملوقع ا

http://www.iraqiartist.com/iraqiartist/Archive/wisam_alhaddad/wisam_121.jpg 
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  -١١٨-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 :التحليل الوصفي
يبـدو العمـل اخلـزيف  .ً سم تقريبـا١٢٠×٢١٠ أبعادها ، مصنوعة من اخلزف احلجري،جدارية خزفية

 تتـضح مـن خاللـه العالقـة الداخليـة مـع ،لـوينهد وزف ُّ بتقش،مةِتناغُمة ومِنسجُوكأنه بناءات جدارية م
 ، غري تقليديًعطيها شكالُ، ي-تارة أخرى- وأبيات شعرية ،-ًتارة- قرآنية الشكل اخلارجي املطعم بكتابات

نتهـي ملجموعـة خطـوط ي ال ٍعُ، وبتتابَّ بأهنا ال تنتهي عند حد معنيًراُّعطي تصوُ في،نساب جوانبه اخلارجيةَت
 يف بعـض َّإالىل أجزاء غري منتظمة وغـري مزججـة إمة َّاجلدارية مقسو ، ة باالستنباطات والرؤىَّعريضة غني

 . الناتج من استخدام أكسيد احلديد ،والبني) الالمع واملطفي( باللون األخرض ْتَيِلُاألجزاء التي ط
 :التحليل الشكيل

ع يف استخدام تقنية الغائر والبـارز واملحـزوز ُّاعتمد الفنان يف معاجلة سطح اجلدارية عىل أسلوب التنو
لـت يف َّوالتـي متث ،تي تعكـس احليـاة الـشعبية العراقيـة وال،للجداريةدات التشكيلية َ إلبراز املفر؛واملحفور

 ةت عىل األشكال واخلطوط اهلندسية البـسيطة بجانـب أشـكال املبـاين الرتاثيـَالرموز الزخرفية التي استند
 . القديمة والنخيل وقباب املساجد 

س عضوي بني العنارص التـي  جتانتكوينىل إيهدف فوحي بإهيام بالعمق، ُللمساحات تة الفنان ومعاجل
 .ىل إبراز النص الكتايبإ و،ى تتعاضد وتتفاعل بني األجزاءتلا و،ل الكتلةِّتشك
 مـنهم ٌّد كـلِّ ليؤكـ؛ز بالتوافق بني التكوين وبني توظيف اللـونَّ اخلطوط واملساحات تتعزَّنأ نجد ؛ذاِل
  .ر يف هذه اجلداريات الفخاريةَاألخ
ه انـسيابات وانحنـاءات ُلـَّى صيغ السرياميك التقليدية، تتخلَّاد معامل تعبريية تتخطىل إجيإوسعى الفنان        
د سـامت الـشكل ِّدُعـة التـي حتـَّل املساحات املقطُىل تقابإ ُدَعمَ، وهو ي باهلدوء واملرونةُمِسَّلة تتَتزُطة وخمَّبسُم

  .ة القطعة اخلزفية ومداها التشكييلَ إمكانية معاجلًكتشفاُ م،ِّالكيل
 التي ال يتم ، وخاصة أعامله اجلدارية،ىل هذا املدى الفضائي يف عمله الفنيإل َّ يتوصْنأواستطاع الفنان 

، بل عـن طريـق التفـسري الـذهني للقيمـة تجربة احلسية مع مادة الطني وحسب عن طريق ال-فقط-ها َءبنا
ويــة والبيئــة الفطريــة  التــي نلــتمس مــن خالهلــا اإلحــساس بــاألرض البد،التــشكيلية لفــضاءات العمــل

 .واالستقرار والنامء
 ومـا ،ما هـو مـادي  بنيٍلفآ تإجيادة قدرة الفنان يف ِنجد يف هذه اجلدارية اخلزفية ذات السامت املعارص

ة ِعـارصُ م،ٍ جديـدةٍ ولكـن بلغـة،ِهاكاة تراثُجل حمأن ِ م؛ يف بناءاتهِ وما هو معارص،، وما هو تراثيهو روحي



 

  -١١٩-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

ب وتتـوازن مـع الوحـدة َ تتناسـ، صـحوة جديـدةوجد فهو ي؛قَّنمُء بحس إسالمي مي مقروِظفَوبمدلول ل
 مـن ٌّصبح كـلُجاته حتى يـُّ وتدر،ىل اللون البني واألخرضإ التي متيل ،اخلزفية الكلية هبيأهتا وألواهنا العربية

 . مق التشكييل بمدلوالت تعبريية ولفضية ُي العِّغذُاللون والشكل ي
 :حتليل املعنى

 مـن ًزجيـاَ مُمِّقـدُ، يحلـارضق به من عمق التاريخ وال ينتهي به عنـد حـدود اِ اخلزيف الذي ينطلِهِلَمَيف ع
، بل رَخها عىل اآلُحدأغلب َ يْنأ دون ، من األساليبً من خالهلا عدداِستحرضَ، ياالجتاهات واملدارس الفنية

، فهو يـرتك  واحدٍامئه للرتاث واحلداثة يف آنته وانتّ تأكيد رشقيُهُّمَهَف ؛تكامل فيام بينهاَِتج بعضها ببعض لِدمَي
 ْنأ كأنـه بـذلك حيـاول ، عىل التكعيـبً كثرياُجِّعرُ، ويطباعية والتعبرييةلنفسه حرية التنقل بني الرمزية واالن

 باختيـار ،يـتم كـل ذلـك بـسيطرة مهذبـة وواعيـةو ؛ العملة وهيدم الفواصل داخل وحد،ع دائرة فنهِّوسُي
ية ـرنات بصّدوُ باعتبار أعامله م، وأيقوناته البرصية األسطوريةر عنارصه التشكيليةَتجاوَِت ل، جهةلوان مناأل

 يف الـذاكرة ِكة بني اإلرث الثقـايف والفعـل املعـارصَشرتُ حتمل يف تضاعيفها جمموعة من املحاور امل،ةِمعارص
 .الفنية

 رموز التكوينات املقطعيـة ألسـطورة د من خالل استخدامهَّأكقد  الفنان«أن ) ٢٠٠٧،معال(ويوضح 
ها الـنص األسـطوري بقـدرة ِنعتَستوعب يف حرفتها وصَ ت،ًال استنهاض ميثولوجيا مجاليةِاوُحم )٢(جلجامش

 . زُّومتي
د عىل األثر الداليل ملفاهيم الرمـوز ِّاول أن خيفي مالمح املبارش يف قراءاته الطينية فإنه يؤكُ حيأن الفنانو

ر َنظـُعـاش الـذي يُل مرجعياهتا ودالالهتا، ليس يف األسطورة وحسب، وإنام يف الواقع امل من خال،السحرية
 ، والبحث عن حلول مفتوحة عىل التقلبات التي يواجهها اإلنـسان، إلعالء صوت املأساة؛عريةِإليه بعني ش

 يتجـاوز احلكايـة ومكاهنـا، ،اً شهدا زمنيَف مِّع، تتداخل بحيوية لتؤلَطِأة إىل قَّزُتلة واحدة جمُباعتبار الكون ك
ك ِّرُه اخلزفية التي حتـِثر األسطورة هو املسيطر عىل مالمح قطعتأى َبقَِيويميض خارج حكاية املوت واخللود ل

 )ص.د.(»هنا الصوري األسايسِّكوُيها خارج واقعها الداخيل ومِّتلقُم
 ،ًلة التي تتكامل أحياناِالقطع املتداخ تسـردها بناء لغة برصية إحيائية ان استطاعنتضيف الباحثة ان الفو

ز حدود اتساعه وقدسية األسـطورة َتجاوَ ملشهد ياً ي إطارا عامِبنَِت ل،ً وتتصادم أحيانا أخرى،ًوتتداخل أحيانا
 وجتدد مفاهيمها التي صاغها الفنان برؤية ،ى يف فضاء ظالهلا ومنهج رؤيتهاَقْبَِيوصفات أو مالمح أبطاهلا، ل

 .ىل األصالة واالرتباط باجلذور واالنتامء لألرضإا رسالة تراثية ِوهنَص يف كَّالية تتلختشكيلية مج

                                                      
 ،  م١٨٥٣ لوحـا طينيـا اكتـشفت ألول مـرة عـام ١٢ عـىل بخط مسامريهي ملحمة سومرية مكتوبة  :جلجامش )٢(

  . م١٩٩١، منري البعلبكيرد، موسوعة املو . يعترب شخصية أسطوريةو، تتحدث عن جلجامش خامس ملوك أوركو



 

  -١٢٠-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 :امتَّاملجس -ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤٨(شكل
 )ةالواليات املتحد(  Mike Lemke: اسم الفنان
 ٢٠٠٠:التاريخ  .)مزهرية( جمسم خزيف: العمل

 :املوقع
www.artglass-pottery.com/lemke-pottery-large-inch-

raku-handled-vessel-p-2741.html 
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  -١٢١-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 :التحليل الوصفي
 ،سـم ٢٢×٤٠خامـة الطـني بقياسـات ) مزهريـة(يف العمل م َاستخدانه ) Mike Lemke(ان الفنذكر 

ل معهـا مـساحات َّ وتتـشك، تتداخل فيها اخلطوط الذهبيـة،زاهية نحاسيةق تقنية الراكو بألوان قزحية َّوطب
 وتـداخالت طبقهـا عـىل ،ة هندسـيةَحْسَر كمـَهـْظَعـات تُ يف تقاط،ة وزرقـاءَّبنفسجية وَّلونية نحاسية حممر

 )ص.د( .قةَّتَعُدنية بألوان رمادية وزرقاء مالسطح، ويف أعىل التكوين مقابض مع
ي لغتـه ِلغـُن يأ دون ، مع التيارات احلديثةَلَ الذي تعام،سلوب الفنان الفريدن العمل اصطبغ بأأونرى 

 للتعبـري وإبـراز ً اللـون وسـيلةَ حيـث اعتمـد؛ والذي سـار وفـق منهجيـة أدائيـة،اللونية وفلسفته اخلاصة
 التـي يتـداخل بعـضها بـبعض بتوافـق ،الشحنات الالمرئية يف العمل من خالل التصادمات للبقع اللونيـة

ل التجسيد ِّثُ حياة اللون وروحانيته يف هيئة متَسَكَ وع، بني االنطباع البرصي والبعد النفيسَطَبَرف ،انسجامو
كات َدرُ مـه بوضـوحُدِّسُ وجتـ،يف مقدمة العمل اخلـزيف) العالمة( ت فيهَرَّدَصَ وصورته الواقعية ت،التكويني
 ،نـةِّة املتكويـ الطبيعة اخلـزيف ويتـداخل مـع مفـردرة من النحتَجاوُ العمل حيمل سامت املَّنأ حيث ؛الفنان
 .ةمستخرجات األرض بفعل عوامل البيئحد أوكأنه 

 :التحليل الشكيل
 والـذي ، الشكل يف العمل اخلزيف  بفعاليات الداللة اللونية والكشف عن عالقـة العالمـة الرمـزَدَّسَج

  . العمل اخلزيفيعنى بعالقة العالمة بالواقع أو فاعلية العالمة ووظائفها يف
األكاسـيد بـني البنـاء وخامـة الطـني وًا قـفيكون مولعامودي حيث اينطلق اخلزاف يف آلية التشكيل و
  .اللونية

 بعمـل  التي تربط الداللة واملدلول،قاتع يف أنامط العالُّك هو تنوَبني املحسوس واملدر ر ماُهذا التجاو
  قائمـةٍ يف عالقـةل القيمة الفنيةِ مفهوم املحاكاة لتكتميِاعدَل التجريد فيها وتُداخَأعطى فرضيات منطقية ت

 .ر والتداخل يف اخلزفُ ما ومفهومي التجاوًقة نوعاِمتوافو
ظهـر ذلـك عـىل سـطح العمـل ويف َ وي، عـن احلركـةِّس املعربَع يف امللمُّ الفنان استخدم التنوَّنأ ىَونر

 اجتاهات متنوعة، ي ذّستمرُل وتفاعل حركي مُيف تباداملقابض ذات التحزيز الغائر والبارز، واستخدم اخلط 
 َعتـربُوي ا،  جتريـديً التي تربز طابعـا، هو اللغة الرمزية التي تضمن بالدالالت و اإلشارات-هنا- اللون َّنأو

  والتي تنتظم يف مـساحات،امت احليوية هلذا العملِّلة يف البقع اللونية إحدى السِّعدم انتظام املساحات املتمث
ن أهـم ُمْكَوهنا ت ،وب بالسكينة واهلدوءُشَي ويدفع للتأمل املِّنحنية أو مستقيمة حيدث متعة للمتلقُهندسية م

 .ي معه يف اجلو العام للعملِّك املتلقِرشُ فهو يِوظائف الفن املعارص



 

  -١٢٢-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 :حتليل املعنى
م َعظـُت مَلـَّثَ والتـي مةِر بالتيـارات املعـارصَّنـه تـأثأن خالل استعراض النتاج التشكييل للفنان نجد ِم

 .املالمح اجلاملية والتقنية والرؤى الفنية املوجودة هبذه األعامل اخلزفية املعارصة
 جتـاور  وحيـث يـتم، من االستقرار وفق مستوى نظام من الشكل املتـداولًاق نوعِّقُفالشكل اخلزيف حي

ص مـن سـقوط  َّ العمـل يـتخلَأَدَبـ حيـث  ، العمل إىل حركية تداخل األسلوبالشكل املتداول يف سكونية
 َّتجىلَوا هـذا املفهـوم يـُدَجـَ وو، وربطوا مفاهيم فنيـة،)هذا الذي سيده الشكالنيون الروس(مجوح الشكل 

 حيـث سـطح ،ة العمـلّس عـىل هيكليـّري املؤســنطوي عليها بنية اخلطاب البصَعرب ترقية التقنيات التي ت
ر  يف العمـل ُ هـذا التجـاوَّنأ يبـدو يل ،لها يف األعىل شكل دائريَّ يتخل،ةة حيويَتلُ كةَ بمسانددَّالدائرة  املحد

ل ِّشكُة العنـارص التـي تـَرَاوُ عن طريـق جمـى ليتم تشخيص املعن، وفق احلس واإلدراك،سلوبيةىل األإجه َّيت
دة التعامـل  إلجـا،ن خالهلا امتالك الفنان لإلمكانيات والوسائل الكافيةِمفاتيح قراءة العمل والتي نجزم م

 جيـد فيـه ذاتـه التـي شـعرنا ْنأ و،مع هذه اللغة احلديثة والتي استطاع من خالهلا استيعاب مفـردات الفـن
وعة األهداف التـي مر ضمن جمُوْلَبَبجموحها داخل كثري من تكويناته، هذا االستدعاء للمعنى الداليل هو ت

 . مع البحثىَتتامش

W 
   



 

  -١٢٣-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 : الرشائح خزفية-د
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤٩(شكل
 )اسبانيا(  مارجي هوتو:اسم الفنان

 . املتعددةتكوين خزيف من جمموعة من الرشائح: العمل
 ٢٠٠٥:التاريخ

  www.bobconnelly.com/hughto/revelations.html: املوقع 

http://www.bobconnelly.com/hughto/revelations.html


 

  -١٢٤-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 :التحليل الوصفي
 ، )stone waer( زفيـة مـصنوعة مـن اخلـزف احلجـري اخلدارية أن اجل) مارجي هوتو(أشارت الفنانة 

، أبعادهـا ٥م١٢٠٠م حرقها عند َتو، ع بينها بطريقة تراكبيةْمَ اجلَّ تم،نة من جمموعة من الرشائح اخلزفيةَّكوُم
 ؛ع يف مالمـس مـستويات الـسطحُّم فيها الفنان أسـلوب التنـوَ، استخد)ص.د (ًسم تقريبا١٠٦ × سم ٧٦

عـت مالمـس َّنوَ، تىل جمموعـة مـن املـسطحات املرتاكبـةم إِّسُ ذات إطار مفتوح قعةَّربُنت هيئة مَّحيث تكو
 اللـونغلـب عليـه َ ي،ليت اجلداريـة بطـالء زجـاجيُ وقد ط، واخلشننثنيُحها بني الناعم املستوي واملأسط

ت األلـوان عـىل إظهـار صـفات َ حيث ساعد،، بجانب اللون األزرق واألخرضاألمحر والربتقايل والذهبي
 .زة للمساحات اخلزفية كملمس األخشاب واألقمشة واألوراق بجانب األغصان النباتية َّيُملمسية مم

 :التحليل الشكيل
ح اجلداريـة عـدة أسـاليب  سـطةيف معاجلـ تمَاسـتخد ة الفنانأن) ٢٠١٠،منال الصالح(وقد ذكرت 

ة يف اجتـاه تركيبـي وتعبـريي لإلشـارة إىل خامـات هلـا صـفات حيشـر التـشكيل بالـت ما بنيَعَّتشكيلية تنو
 كاألوراق ؛ والتشكيل السهلّخرى هلا صفة الطيُ، وأاألشجار كاألخشاب بملمس حلاء ؛الصالبة واجلمود

 بجانب التوتر الـسطحي الـذي ،لمس الوبري اخلشن، وثالثة كاألقمشة الوبرية ذات املذات امللمس الناعم
  . بملمس أغصان وأوراق النباتة إليه الفنانتأشار

حة يف تكـوين اعتمـد َّسطُمة واملَّعة للرتكيبات املجسِّ متنوًد مجعت أساليب معاجلات اجلدارية أنامطاَوق
 ،مةَستخدُءات الزجاجيـة املـعىل التشكيل من خالل اإلحياء بامللمس الذي ساعد عىل تأكيد جمموعـة الطـال

 )٢٨١ص(.ه جمموعة مرتاكبة من اخلامات ذات املالمس املتنوعة َّليبدو التكوين وكأن
ستويات ُدات التشكيلية املستخدمة يف تكوين العمل اخلزيف  عىل العالقات الرتكيبية يف مـَت املفرَاعتمد

مس اخلشب والـورق واحلجـر واألقمـشة، إىل لَعت بني مَّس تنوِس اإلحياء بمجموعة من املالمِنة تعكِمتباي
فاء اإليقـاع  وإضـ،ِهِكُمة عـىل متاسـَستخدُ األلـوان املـتَ سـاعد،ط متناسـقُ، يف تـرابجانب ملمس النبات
 . والوحدة عىل التكوين

 احلاصـل يف االجتاهـات للمفـردات التـشكيلية ّ من خالل التـضادزيف القيم اجلاملية للتكوين اخلوتأيت
نة االرتفاعات، واألشكال االسـطوانية التـي ِ هيئة مستطيالت يف اجتاهات أفقية ورأسية متباياملوضوعة عىل

فـة  ِمع صفات ملمـسية خمتلَ، حيث جتزيفؤرة التكوين اخلُِب لتزيد من احلركة املركزية ل؛ط أعىل التكوينَّتتوس
 . باعد يف التأثري البرصيل وتتَتتقاب
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نامي احلركة اإليقاعيـة للتكـوين َت عىل تَلوان احلارة التي ساعد جمموعة من األة الفنانتوقد استخدم
 .ه التشكيلية اجلاملية ِواالنسجام بني عنارص

عـىل ـر ال تقتـصحدود رؤية مالمس األسطح يف اجلدارية اخلزفية «أن  )٢٠١٠،منال الصالح(وتشري  
ها ُ اخلصائص الضوئية التي تكتـسب:ي أ؛»امللمس البرصي«ـعرف بُى ذلك إىل ما يَّ بل تتعد،املالمس الفعلية

 ، والتقـاطع، لتنظيم النقاط أو اخلطوط أو العالقات التشكيلية من حيث التجاور والرتاكبً نتيجة،األسطح
 ُّغـريَفـة إىل تِتلُ حيث تؤدي تنظيم تلـك العنـارص بكيفيـات وكثافـات خم، وغريها من العالقات،والتداخل

 )٢٨٢ص (.»ية وإدراك العمل الفنياخلصائص الضوئية للسطح من زاوية رؤ
ظ َالحُحيث ي ون الواحد،َّعتمد عىل درجات عديدة للَ الذي ي)املونوكروم( من أسلوب ةقرتب الفنانتو
 .عة من األمحر والبنيِّلوان املتفرىل إضفاء األإ اميله

 : حتليل املعنى
 ،جـات مجاليـة هلـا قـيم فنيـةَرُ عنـه يف خمتََّربَ الذي عة املعارصةع للفنانِّ لنا الفكر التجريبي املتنوَّىلَجَتَي

ىل جانـب االسـتعانة بمفـاهيم  إري تقليدية والتوليف بـني اخلامـاتت يف إظهارها التقنيات الغَوالتي ساعد
ه مـن ُسِعكـَ ومـا ت،ةِ والتي عكست من خالهلا السامت التشكيلية لألعامل اخلزفيـة املعـارص،الفنون احلديثة

ِّاملتلقي إىل عرضها عىل ةسعى الفنانت ،ةجوانب تشكيلية وتعبريي  لـتعكس فلـسفة فكريـة وفنيـة ؛ بعدة طرقُ
 إجيايب عىل ثقافة ٌر يف إظهار جوانب مجالية وتعبريية وتأصيل تراث بيئي أو اإلشارة إىل حدث له تأثريَوْحَمَتت

ر العوامـل اخلارجيـة ْوَي ودكـري والتقنـِل بني مضمون اجلدارية الفُد التفاعِّؤكُ، وهذا ما يقهُّاملجتمع وتذو
 .البيئية
 

W 
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  :نتظمُ التكوين احلر الغري م-ـه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٥٠(كلش
الرتكيبية  من األعامل ؛وامرأةرجل : اسم العمل  .)الكويت(وض  الععيل :اسم الفنان

 . فيه الفنان بني خامة اخلزف واملعدنمجعوهو توليف خزيف  الغري منتظمه،احلرة التكوين و
  http://aliart.tripod.com :املوقع

http://aliart.tripod.com
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 :التحليل الوصفي
 ْنيَب مـن كتلتـَّركـُ م،د اهليئة اخلارجيةّ غري حمدّرُتكوين خزيف حأن هذا العمل ) ت.د،العوض(يوضح 

ْينهام رابط معدين حم جيمع ب، وكأهنا كتلة سالبة وموجبة،سم٣٥×٦٥أبعادها   )ص.د( .مَكُ
 ،رَبتكـُ عنها بطرح مِّربَعُ والتي ي، الفنان يبحث عن القضايا االجتامعيةَّنأة العمل َنَْونَ من خالل عُتضحي
 فيـه بـني اخلـزف َفَ يف عمـل وآلـ* )٣( )الراكـو(ذ منهـا تقنيـة َّفـَ ن، فيه عىل تقنيات وحرفيات عاليةَاعتمد
 .واحلديد

ق خلزفياته ِّقُ التي حت، الفنان يبحث عن أشكال جديدة من الرؤية البرصيةَّنأذا العمل نجد ل هُّفعند تأم
، عنـدما متتـزج احلـضارات، ـريلـه العـصُفرصة االنطالق نحو مساحة أوسع من احلس اإلنساين يف تكام

كـاد وتتقارب األفكار التي تبحث عن صيغة واحدة للتفـاهم بـني الـشعوب، وتتقـارب املـسافات حتـى ت
ي األرض الـذي ينطلـق مـن املـادة َبْطُ جيمع ق، تنصهر يف زمن واحد، واللحظة تبدو كلمح البرص)األزمنة(

ىل احلداثة من خالل صياغة إم تكوينات جريئة تنتمي بكل أبعادها ِّقدُوي كقيمة تشكيلية أساسية يف التكوين،
 .فنية مبتكرة

 :التحليل الشكيل
ِّستفيدا من إدخال خامة احلديد املتمثُىل إبراز احلدود اخلارجية للكتلة، م اهتاممه عّلُز الفنان جِّركُي لة يف ً

ًستعينا بمجموعـة ألوانـه اخلاصـة ُنـات العمـل، مـِّكوُستخدمها يف جتميع بعض أجزاء ومَ التي ي)األسياخ(
بـي واللـوين  هـذا الـدمج الرتكيَحَجـَه اخلزفية وأجزائهـا، وقـد نِلَتُللتقريب بني خصائص خامة احلديد وك

 حتتـوي ،سةِ وبني اشتعال األصـفر يف إجيـاد بيئـة متجانـ،هئاد لوين بني األزرق وبرودته وهدوبتض ،)ُاملطفأ(
ّاخلامتني معا يف مساحة واحدة، مم عـد مجـايل يمتلـك ُ ذات بٍرة ألشـكالَبتكُ صورة برصية مإجيادا ساعد عىل ً

 .ةِخصوصيته املعارص
 وتقنيـة ،تقنيـة التوليـفمفهـوم ع يف اسـتخدام ُّلعمل عىل أسلوب التنو الفنان يف معاجلة سطح اَاعتمد

فـردات  إلبـراز امل؛نة واخلط املـستقيمِّع بني اخلطوط املنحنية الليَ فجم، واملحفور، واملحزوز، والبارز،الغائر
 . التشكيلية

                                                      
هـا َرّوَا وطنـشأت يف كوريـ، هي تقنية تطبق عىل سطح العمل اخلزيف وتقوم عىل االختـزال خـارج الفـرن : الراكو )٣(
ًراء اختزال األكسجني نتيجة إلقاء مواد عضوية أثناء عمليـة احلريـق والتـي تثـري دخانـا كثيفـا يعمـل يف َ جْثُدَوحت، اليابانيني ً ّ

  .االختزال إلعطاء تأثريات لونية عىل السطح
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 حميطها الفراغـي، كذلك استطاع إجياد صورة مجالية جديدة للقطعة اخلزفية يف شكلها العام املتناغم مع
 إىل هـذه املـادة يف بعـض األحيـان مـادة احلديـد عـىل شـكل ًضيفاُقها اللـوين، مـَنْوَوملمس سطوحها، ور

 من الطالءات اخلاصة املحتوية عىل أكاسيد معدنية ًستفيداُ لربط القطع اخلزفية يف تكوين واحد، م؛)أسياخ(
 . هلا إحساس مقارب خلامة احلديد)مطفأة(

 جلسم العمـل، وتـأيت أمهيتهـا مماثلـة ملالمـس )التشكيلية( يف صياغاته   مهامً الفراغ عامالمثل عنرصُيو
 وهـذه ،مة يف الطـالءَزة املـستخدَّعة التـي يـستخدمها، باإلضـافة إىل جمموعتـه اللونيـة املميـِّالسطوح املتنو

املكونـات (ة، حتـى تكـاد هـذه نات القطعة الفنيـِّطة ملكوِشَّ الن)الديناميكية(الفراغات نتاج حتمي للحركة 
َّإحساسا بحركتها  الـال وجدَ العديدة واملرتبة بخصوصية أن ت)الرتكيبية يط الكتلـة، أو ضـمن ُ هنائيـة يف حمـً

 ًنرصاُل عِّمثُحيط والذي يُم بني الكتلة والفراغ املُل والتناغُ يؤثر ذلك عىل التكامْمساحة التكوين من دون أن
 .ز يف صياغات أفكار الفنان اإلبداعيةَنجُلترشحيية للعمل امل يف تكوين الصفة ا هامُم

ي األفقـي، ـر ز الفنان عىل األشكال اخلزفية املنحوتـة ذات االمتـداد البـصِّركُن خالل هذا العمل يِمو
ُيمـهِ ختـدم أجزاؤهـا ق،ةَّواالستفادة من الفراغ كعنرص برصي للعمل عمد إىل تشكيله بصورة تركيبي  الفنيـة ََ

 .   دات ضمن فكرة العمل الفنيَريبية يف احتواء املفروالتج
ه البرصية بكثري من العنايـة ّ روح التكوين، وتستجيل خواصّث عن هذه العنارص التي متسَّعندما نتحد

ق وصـياغتها األصـلية ذات امللمـس ِفـَّتَتكـاد تَ حتى ل،ا عاجلها خزفيُواحلرفة، وتتلمس ثنايا السطوح التي ت
 .  أو اإلحساس املعدين البارد،اعم واخلشنع النِّيَّالط

تـوي جتربتـه الفنيـة يف َحـاول إجيـاد صـيغة خاصـة بـه، حتقـد الفنـان أن )  ٢٠٠٣،خزعـل(ويوضح 
خلامة، وتشكيل نمط برصي متفرد، يعتمد عىل االستفادة من قدرات الطينة عـىل فهوم ااالستغالل األمثل مل

 وتفاصـيل الكتلـة، وكونـه األخري من أمهية يف إبراز تقاطيع هلذا َامِلـ ؛)الفراغ(ل واالنسجام مع حميط ُّالتشك
د بكتلـة ِشاهُمق البرصي إلطار الصورة البرصية التي تربط عني املـُساهم بفعالية يف إبراز العُا يًِّ كونا طبيعيُم

روس فـة بـشكل مـدِكذلك تسخري املواد الصياغية واألكاسيد والقليـزات وتقنيـات احلـرق املختل ،العمل
ى لتأكيـد َسعَ وفلـسفية، تـن قـيم فكريـةِالقيم اجلاملية، وما يامزجها مـ مفهوم ن، لإلفادة منها يف دعم َّقنُوم

 )ص.د(.ز ضمن مساحة تشكيلية ِّصورهتا احلداثية، ودورها اإلبداعي املتمي
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 :حتليل املعنى
عاين يف صياغات الفنـان البناء الفكري وما حيمله من مضامني وممفهوم  َّإن) ٢٠٠٣،خزعل(ويضيف 

 استكـشاف املحـيط البيئـي املحـيل، : منها؛جاته الفنية عىل عدة عنارصَرُاخلزفية احلديثة والذي اعتمد يف خم
 واجلغرافية، بـل وجتـاوز البحـث يف هـذا املحـيط ، ومكوناته الطبيعية، والرتاثية،واالستفادة من خصائصه
ًصاقا بالفنان وبحياتـه، وحركتـه اليوميـة، وهـذا مـا أضـفى عـىل ِتْ، األكثر ال  ـيالبيئي إىل املحيط الشخص

ُل كثريا من السالسة، عىل صعيد الربط بني مُالتعام ري والعـاطفي ، ـنات العمل الفنيـة، وحميطهـا البـصِّكوً
ي عـىل بحـث ِنْبَ وفلسفية ذات نسيج مرتابط وقوي، مه حافظ  الفنان عىل خصوصية فكريةوالذي من خالل
َإنساين، شكل اإلطار العام ألسلوبه وحدد وجهة نفني وتقني و َّ ه يف طروحاته الفنية، وصبغها بروح ذات ِرَظَ

ح يف معاجلة اخلامة، والرغبة املؤكدة يف إجياد صورة ِّ من خالله هذا السلوك املتفتَفَشَ ك،منهج فلسفي وفني
عة، يف ِات الفنيـة العامليـة املتـسارّتغريب املِواكُ ت، مبني عىل قيم مجالية،عد فني، وفكريُبرصية جديدة ذات ب
 )ص.د(. التجديد والتحديث

َّ، وشـكل إطـاره العـام، وصـورته روح املتجـددة يف الطـرح هذه الِأعطى فن اخلزف املعارص كل هذا  َ
َزة ذات األبعاد النمطيـة، وقـد شـكلت مفاهيَّدة واملميِّ املتفر)اخلصوصية(العرصية العاكسة هلذه  َّ هـا هبـذه َمَ

 . التقنية يف االتصال البرصي واإلنساين بني الثقافات املختلفةُرسعة القياسية الطفرةال
ا أفكاره  س اهتاممات الفنان املتنامية بدراسة الدالالت البرصية والرتاثية يف بيئته املحيطة،  مستمدِلتمَنو

ملساحة األكرب من ها باَّصَالتي خو  عن طريق إستحضار رموزها وصورها وجمموعات جتاربه الفنية من البيئة
 أنه مل َّ التي خرج هبا عن الصياغة التقليدية لآلنية اخلزفية، إال، اخلزفيةِهِعَطِي ملكونات قـررد البصـحيث الس

ى حدود هذه الـدائرة إىل إبـداع تـشكيالت َّعدَيقف ضمن دائرة النمطية احلرفية يف إنتاج هذه األعامل، بل ت
َ، وصـب هـامُ مًوراَالتوليف يف تشكيلها دمفهوم زال واالختمفهوم  لعب ،زةَّممي ِها بـسمته الشخـصية الفنيـةَغَ ِ َِ ِ، 

ر ُّن الفنانني ذوي الرؤية املتفتحة واملتطلعـة نحـو التطـوِوهو م ،طة بهِوهذا ما أعطاها صورهتا اخلاصة املرتب
م حتميـة البحـث ُّنية املادة، وتفهتقمفهوم ُّوالتجديد، وتقبل أنامط احلوار الفني التجريبي يف جمال استخدام 

وهذا من أهم ما نادت به فنون احلداثـة والـذي ،  لشكل التجربة اخلزفية التقليديةة جديدةـريعن حلول بص
 .يتوافق مع أهداف هذا البحث

 

W 
 



 

  -١٣٠-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 :عنارص التكوين يف العمل: املحور الثاين
 : الفراغ-أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٥١(شكل 
 )هولندا (Paula Bastiaansen   :اسم الفنان

 ٢٠٠٤:  تاريخ العمل.  ظمتتكوين خزيف غري من: لالعم
 http://members.home.nl/p.bastiaan/projects/projects.html: املوقع 
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 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 :التحليل الوصفي        
 ،سـةَّقوُه باألشـكال املَ الفنان فيه عىل خاصية الدائرة اللولبية جـاورََدنَتْعمل خزيف ذو تركيب ثنائي اس

قيمتـه  و،اته البيضاء والـسوداءَّ عن القطع يف درجة إشعاع اللون بتضادًضالَ، فا اخلطوط املنحنيةَْهتَدَّلَالتي و
 . قسام و بنائيات معامل هذا العملا يف أ جتزئة واضحة جدوا أدى إىل بروز جتسيم َّبني جهتي اخلط املستقيم، مم

ط  عنـارص الـشكل كـاخل: أي؛ة بني بنية الشكل والتعبريَّمِهُف هذا العمل نجد أن العالقة مْصَوعند و
 التي هي جزء ،املادة اخلاممفهوم ز من خالل ُربَوقيمة الشكل التعبريية ت، واللون واملساحة واحلجم وغريها

  .ية التعبرييةمن العمل
 وهـي ، وهي لغة خماطبة اجلمهـور، وهي وسائط حسية،إن املادة األولية للفنان اخلزاف هي مادة الطني

وقد يمتلـك الوسـيط ، م يف حريته وإمكاناته التعبرييةَّ وتتحك، عىل الفنان رشوطهاِيلُوسيلة االتصال التي مت
 وقد تسمح اخلامة الطبيعية بتعبـري ، وتقود انفعاالته،انم الفنِلهُ ت،املادي خصائص مجالية وإمكانات تعبريية

 .  وهو يمنحها قيمة تعبريية،ثري خيال الفنانُ فاملادة اخلام ت؛أكثر تلقائية
 وذلـك لكـي ؛ للعالقة بني الفن واملادة اخلـام صياغة جديدة-هذا-ع الفنان اخلزاف يف عمله َضَووقد 
 والنـاظر ها الفعليـة عالقـة صـانعها هبـا،ِّىل خواصإضاف ُ عندما ت،املادة األولية أداة تعبريمفهوم جيعل من 

  .إليها
ًم وسـائل تعبرييـة، خطوطـا وأشـكاال، نـورا وظلمـة، وألوانـاَ الفنان يف هذا العمل استخدَّنأ ُدِجَنو ً ًً ،

ًوزيعا جيدا ت بني العالقات املكونة هلذا العمل جيدة ٍبَِسق هبذه الوسائل وباستخدام نِّقُ حينأاستطاع بحيث  ً
َا ينبض باحلياة، وتم توظيف هذه الوسائل املستخدَ عاملوجدَ يْنأ، وللتناقضات امللونة مة بحـسب املقـاييس ً
 . بالنهاية من خالهلا العمل الفني ُِقنبثَكوسائل تعبري ي

 :التحليل الشكيل
ىل إون باإلضـافة َّ للـعىل نظم تـصميم البنيـة الـشكليةيرتكز هذا العمل الفني اخلزيف وترى الباحثة أن 
 -ًأيـضا-واسـتخدم  حركة مستويات الـسطح،مفهوم ع يف ُّه الفنان أسلوب التنوي فَمَتركيب ثنائي، استخد
ًة مفهوميـة تفـرض تأسيـسا عالقتهـا َّوُواسـتخدم التعبـري كقـ، رحية يف اجتاه تركيبيـأسلوب التشكيل بالش
املـساحات اللونيـة واخلطـوط املنحنيـة ضوي وتـزاوج الـشكيل التجريـدي والعـت الَبالشكل التي اعتمد

 َّ فـإن؛ولـذا ، الشكل خلدمة التعبريَفَّظَق مفهوم البناء التشكييل يف العمل الفني حيث  وِّقُ حت والتي،اللولبية
الهتا خارج التشكيل الفني، فهي عملية ِّكمُىل مإوحي ُاإلحياء والرمز واخلطوط واأللوان واحلركات تمفهوم 



 

  -١٣٢-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 .تعبريصلة للَّتُم
 يف هـذا -ا دِجـ-ة يف عمليات تركيـب وبنـاء الطبقـات الرقيقـة َّ باحلركة املستمرٌفتونَ الفنان مَّنأ ُدِجَن

 ،اإليقاع واحلركة عىل التكوين من خالل اخلـط اللـولبي املمتـدمفهوم العمل، والذي اعتمد فيه عىل حتقيق 
ِبخفةر معه ُوالذي نشع ت مجاليات النـسب َ وظهرًا،عُّ وتنوً وديناميكيةًويةى حيَ والذي أضف، ورشاقة الوزنَِّ

، وذلك من خـالل ترتيـب وتنظـيم درجـات واجتاهـات هـذه وي من عنارص كاخلط واللون واحلجمبام حت
 .عةِّ بني املساحات واخلطوط املتنوًامُناغَي تِطْعُِتها لِلَمُل يف جمَنة للعمل الفني، بحيث تتكامِّالعنارص املكو
اإليقـاع احلركـي مـن خـالل توزيـع مفهـوم اء العمل يف عالقاته التشكيلية عـىل إرسـاء  بنَوقد اعتمد
يقـاع والـرتابط ا أضـفى عـىل التكـوين اإلَّ ممـ،نـة األحجـامِر راسية ومائلـة وحموريـة متبايِاوَاخلطوط يف حم

  .والوحدة
 يعكـسها ،حـى تعبـريي خـاصْنَِمت عىل ظهـور االجتـاه التجريـدي بَواستخدم الفنان تقنيات ساعد

 املعنى البرصي وفق رؤية فنية إجيادع متضاد ساعد عىل ُّدية لونية كتنوُّ بتعدل أنظمة األشكال العضويةُتداخ
 .متفردة

كـذلك اعتمـد ،كذلك استخدم الفنان اسـلوب التنـوع يف مـستويات الـسطح وحركـة العمـل الفنـي
وتعبريي لالشـارة اىل صـفات اخلفـة ،  تركيبياالساليب التشكيلية املتنوعة مابني التشكيل بالرشحية يف اجتاه

 .واملرونة واالنطالقة

 :حتليل املعنى
 عـىل إجيـاد َرتابط األجـزاء سـاعدُه البنائية عىل تشييد مِ املضمون الشكيل يف قواعده وأنظمتَّنأنا ُنجد ه

نـات، ِّنـارص ومكوف مـن جمموعـة عَّ والتي تتـأل،ى باملنظومة التعبرييةَّسمُكيان العمل الفني من خالل ما ي
  .ةَّفِاحلركة واخلمفهوم  مثل ،فاهيمدة من املِّل مستويات متعدُنقَ يا،  شكليًاف نظامِّؤلُت

، ونظام بنائي هنديس كمـصفوفات مـن الرتابطـات، بريية هي نظام أشكال ونظام معاينواملنظومة التع
ذلك من خالل طبيعة العالقـة بـني وهي جتسيد للعالقات يف منظومة املعاين من خالل منظومة األشكال، و

 .  العنارص واملكونات: أي؛أجزاء املنظومة
 



 

  -١٣٣-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 يف هـذا الرتكيـب بعالقـة الـشكل بـاملعنى اإلبداع الفني يقرتن أن  )٢٠٠٨،إيالف البرصي(أشارت و
ويف إيصال املفهـوم الفكـري يف بنيـة هـذا ،يف عملية التوصيل واإلبالغ يف إدراك قيمة العملودوره الفاعل 

  )١٧ص( .عمل الفنيال
، فالقيمـة تـأيت مـن القـدرة  للربط بـني التعبـري والـشكلً يكون خاضعاِّعربُالعمل املوترى الباحثة أن  

 َّنأ : بمعنـى؛ والـشكيلـيه احلـسُنظرَوحي به مُكرب مما يأًا يكون له داللة ِّعربُالتعبريية، وحني يكون العمل م
 ؛ وهلـذا،ةِفنـون املعـارصال يرتاءى بـصورة جليـة يف َأَدَ وهذا ب،زيفة للتشكيل اخلَّدِ عٍ يف اجتاهاتٌهناك مزج

، هـذا التحـول يف معناه الداخيل ومعناه اخلارجي من املوازنة بني العمل ًاوجد اخلزاف من خالل عمله نوعأ
 حركـة  ضـمنًالِّتحـوُ مًا نظامـ-ين مـنهمِام املعـارصَّوالسي- ت اخلزافنيَ مؤرشات ضاغطة أهلمُلِّكَشُ يَأَدَب

 .ى وأهداف البحثَ والتي تتامش،ِالتشكيل املعارص
 

W 
   



 

  -١٣٤-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 :  احلركة-ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٥٢(شكل 
 .)مريكاأ(  ديفيد ماكدونالد:اسم الفنان 
 .طبق خزيف ؛ Convergence :اسم العمل 

 http://limberlostpottery.com/home.htm:املوقع         ٢٠٠٢:التاريخ
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  -١٣٥-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 :التحليل الوصفي
طبيعـة بسم ٢٥طبق يف شكل دائري قطرة عىل هيئة  زيفاخل ٌعملأن هذا ال) ٢٠٠٢،ماكدونالد( يوضح 

اسـيد امللونـة والطـالء الزجـاجي الـشفاف  تلوينه باألكّ، وتمْم١٢٥٠ درجة حرارة  ند عهُرقَ حّ تم،عضوية
 مـن ًضفي بعضاُدرك من خالله االنعكاسات الضوئية أللوان الطالءات الزجاجية التي تُ ن، تصويريٍّسِبح

 )ص.د(.التعبريات اللونية والتشكيلية ملضمون العمل
كل العام الـذي ها اخلزاف يف أعامل سابقة من حيث الشََحنَونجد هناك استعارة لبعض املضامني التي م

عمل فيها هذا املفهوم عىل إبراز سـامت َ التي ي،ل يف عملية العالقات املتشاهبةَّمثَتَتندرج فيه االستعارة التي ت
 . حيث يعتمد إيصال املعنى بشكل غري مبارش،من حاالت الظاهرة التواصليةِزت هذا العمل ضَّيَم

 :التحليل الشكيل
 استعارة لنظام شكيل مـن خـالل صـياغة البنـاء للـشكل ُّدَعُيهذا العمل أن ) ت.ب،العبيدي(يوضح 
ر مـع ُ مـن التجـاوًا العالقة اللونية نوعىَ أعطقها اخلزاف من خالل إبداعه يف اللون الواحد الذيَّوالتي حق
 ،-ًأيـضا- من االستعارة احلرة للنمط التعبريي باجتاه التجريد ًا يعكس نوعْن إشارة أل والذي أعطى،اخلامة
 إبـراز فكـرة ْ ولكن، مفهوم االمتدادَ وبذلك يتعاىل،ت معناها وموقعها يف الفن املعارصَ احلداثة أخذَّنأ وبام

 )ص.د(.  ألهنا جزء من اخلطاب احلداثي ؛ واالنزياح عنهاِّمكن التخيلُالتجارب املاضية ال ي

عـت َّس والنقطة التي تنوِالمع يف املُّيف معاجلة السطح عىل أسلوب التنواعتمد  الفنان ترى الباحثة أنو
 وبـني اخلطـوط ،رِوتنوع ترتيباهتا بني التقارب والتباعد والتكرار الـدائري املتنـاظ ،يف أحجامها ومستوياهتا

درك من خالهلا اإلحساس بالعمق الفراغي الناشـئ عـن احلركـة الدائمـة بـني املفـردات ُ والتي ن،العضوية
 . التشكيلية

ن بني الـدرجات اللونيـة الفاحتـة والغامقـة ُءات زجاجية لونية فيها تبايكاسيد وطالأواستخدم الفنان 
 ، لبعض أجـزاء الـسطحةَّ إحداث تأثريات ملمسيَ بعد،التي طبقت عىل أرضية من الطني احلراري املحروق

 حيث ؛ية الفنالقيممفهوم يئة بؤرات لونية عىل إبراز عة يف هَّنة املوزَّوالذي ساعد مع استخدام األكاسيد امللو
 ُّلِقَون هو الوسيط اجلاميل الذي ال يَّ اللَّ فإن؛لذلك ، اخلزف من أهم العنارص اجلامليةعترب استخدام اللون يفُي

 . عن اخلامات الطينية عند اخلزاف ًأمهية



 

  -١٣٦-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 ـرنـصُ مـن خاللـه بـث عَركي بني مفردات التكـوين اسـتطاعاحلوار مفهوم احل إلنشاءي الفنان لْعَوس
ه اخلزفيـة َ أعاملـَّنأو،  مـساحات مجاليـةإجيـادالعمل الفني و ليؤكد عىل ترابط ؛ واالنسجاميقاعاالتزان واإل
 .ت عنها الطرق َمة افرتقِهنا كنقطة حاسَّوَ ألحد أهداف البحث والتي دً وإجابة،كانت معاجلة

 :حتليل املعنى
كي لنا قصة َ وكأهنا حت، عضوية يف هندسية برصية ذات طبيعةَالفنان قام بإسقاط العاملوترى الباحثة أن 

 الفنـان أبـدع يف َّنأبحيث نرى عند التأمل يف هذا العمل اخلزيف  ، وما حتمله من معاين نورانية،لق اإلنسانَخ
 ،بية والرتابيـة بـدرجاهتا املتعـددةنرص األرض احلارض باأللوان الذهُعطياهتا بعُرسم صورة حارضة بمزج م

 ومـن حوهلـا هالـة ،سبح يف فـضاءَ أخرى كأهنا تـً وأحياناًنا بالثبات أحياناُرِشعُف العمل تَنتصُوالكتلة يف م
 أو ،ةَّزيئـات املـادُ وكأهنـا ج، بفعل اجلذبً وتارة،ً يف فلك بانتظام تارةُورُدَ وكأهنا ت،وجمموعة من الكواكب

 .ر أو مكربى من خالل جمهَرُ ومجيعها كأهنا ملحات ت، نفطية عىل املاءًاقعُ أو ب،أجنحة الفراشات
 ،رود املعنى هبذه الطريقة هي معروفةُن حاالت وْوَسم رؤياه يف تأويالت العمل كَن حيأي ِّيستطيع املتلق

 فـضاء العمـل، والفنـان لديـه مفـاهيم ن القطع املرتاتبـة مل يفـصلُ تباي؛ ولكن،ِى املبارشَ من املعنًار نوعِّقرُت
 املتلقـي ال َّ أنَّ إال،ا  حرفيـًالُعـامَه اخلزفيـة تِ وإنام يتعامل مع أعامل،ً جديدةًاه يطرح أفكارِنْوَِك ال ل،ثةَستحدُم

دات وال البنـاء َ والقصد بـاكتامل العمـل لـيس فقـط بـاملفر،يصل حدود الفهم األبعد إال بعد اكتامل العمل
 ،ل التـصميمارتـبط بـشكل مـن أشـكاالـذي  مدار اخلطاب الغري مبـارش َى فرتةَام اكتامل املعنَّ وإن،الرتكيبي

ن ِ مـَدركُ نـْنأ نستطيع ،مَّ بشكل تنسيقي منظًتالمحةُ م،ضح يف كثري من أعامل الفنان اخلزفية والتوزيعاتَّويت
 ُ حيـث،نظرية نقل اخلـربةمفهوم  ومنها ، واملفاهيم ة والنظرياتِخالله مدى تأثري االجتاهات الفنية املعارص

 مـضمون ورصـيد مـن اخلـربة املعرفيـة ُلِمـَ حت،ً رسـالةةداخلي الهمات العمل اخلارجية ومعانيِّنجد يف مقو
 .م ومعاين العمل الفنيَيِق قَّ نتذوهي من خاللذالو ،واإلدراكية

 
 

W 
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  -١٣٨-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 :التحليل الوصفي
 يف ُهُقـْرَ حَّمَتـ ، سـم٣٠ × ٤٥ × ٤٥زيف ذو أبعاد اخلن تكويان ال) ٢٠٠٧،underman(يوضح الفنان 
 الطبيعـة التـصويرية لفـن النحـت  اسـتثامرُهَّنـأ عند وصف العمل اخلزيف نجد ،ْم١١٨٦فرن كهربائي عند 

 ، واسـتثمر اللـون وتـضاداته بـامللمس البـارزَجَمـَ دْإذ؛  سـواءٍّدَكة عـىل حـِ وتكوين الكتلة املتشاب،مَّاملجس
ىل النزعة التجريديـة يف فنـه بـشكل إوحى فيها  يف عموم القطعة اخلزفية، التي أ،وتضاداته بامللمس الصقيل

 )ص.د(.عام
 كـان قـد ،ىل صـياغات جتريديـةإله ّط التنظيم الشكيل وحتوِفرُكل مَتناول اخلزاف بشوترى الباحثة أن 

نرص الفضاء الداخيل لعموم الكتلـة الرئيـسة ُ فيه عَدَّيَ سْإذ؛ ت نفس النمطَأكدها يف نامذج أعامل أخرى أخذ
 يف ُهَد عىل عنرص اخلط الذي اسـتحدثَّه أكَّنأًتي جاءت جتريدا جلسم تعبريي يف نصفه األعىل، كام  وال،للقطعة

ت ّ شـد، من خاللـه فـضاءات داخليـة أفقيـة ودائريـة داخليـةَسَّسَوالذي أ ،موقع التشكيل ألعامل ثالثية
 واملـستقيم يف هـذه القطعـة،ليؤكد حيوية اخلـط بنوعيـه املنحنـي  العالقة العنارصية بفضائه الداخيل العام،
 . وبني التكوينات اخلطية للرأس،ولتأكيد الصلة بني اجلسم الرئيس وفضائه

ق ِّقَحُِت ل؛ هتطل من أعىل الفضاء الداخيل للجسمًعمل الفنان عىل حتقيق الصلة بينهام باستحداثه أشكاال
 كتـل مـدورة َلَعـَىل أمهية خطوطه ج، ولتأكيد الفنان عبني املجموعة من العنارص الشكليةالعالقة البرصية 

كرب فيام أ ً وحيويةًوراَها دئ وإعطا،التوازن البرصيمفهوم  لتحقيق ؛ه املستقيمةِملونة يف بعض هنايات خطوط
 .كل أعالهلو أبقى عليها جمرد خطوط، كام يتضح ذلك يف الش
ه يف ُأيت نتاجي إذ ؛ن جديدل يف تنظيمه الشكيل مُّىل التحوإويتجاوز كيفيات وصياغات التجريد لينطلق 

 وكأهنـا ،نـةَّع خامة الطني امللوْضَوب فيه َّ، والذي عربًحيمل كثريا من السامت التجريديةالذي الشكل الثالثي 
  .ًاعُّ وتنوًاطُكثر ترابأوظهور مفردات هذا التشابك  ،جمموعة أسالك متشابكة

َ ان الفنان هنا قد حايث جتريده امل)ت،د،العبيدي(ويؤكد َ جاءت بعض مناطقه و عىل ؛إذ  بسط يف منجزهُ
 يف حـني اختـذت التجريديـة موقعهـا ،ط داخل حدود التنظيم الشكيل العام للقطعةَّسَبُوفق سياق جتريدي م

وتؤرش بنائية التكوين التـشكييل مـستويتها «، فةِلوان املختلوفعلها يف تبسيط الشكل واخلطوط و تشابك األ
ردة التشكيلية املتحولة وفق نظام يتفـرع اىل نظـم عـدة يف الذائقـة اجلامليـة والتـي رؤية الفكر الكامن يف املف
 )٩٣ص.(»تضمن لغة خطاب جديدة

ته وطقوسـه، إذ جـاء َّدسيُىل تأكيد هويته الفنية اخلالصة يف إنتاجه الرتكوازي اللون وقإاف ّوسعى اخلز
ت عىل املنجز، الذي اخرتقه الفنان يف َنَمْيَازية ه كتلة تركوَلِّكَشُِيالشكل بصيغة أشكال الزهريات املفتوحة ل



 

  -١٣٩-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 قـل شـدة،أ ولكن بدرجة لونية ،-ًأيضا- تركوازية ٌ لتنطلق منه ألوان؛استحداثه تشابكات عىل كل سطوحه
ىل حتريك اجلـو العـام لعمـوم املنجـز إى من خالله َعَمحر سأبلون   من حافات الفوهةلون بعض أو جزءُثم ي

  .اخلزيف
،  هندسية منتظمةو فالشكل متوازي ذ؛ق يف اللون ويف التنظيم والنظام عىل حد سواءُ والتوافّاده التضَّنإ

ة اللـون  إذ يؤكد الفنـان مبـدأ التـضادات عـىل أصـعد؛قة منها غري نظامية هندسيةِنبثُومن ثم التشابكات امل
 . والنظام وامللمس
 ة العنـارصَّي الفنـان وحيويـْعـَد فيه عىل وَّر أكَخآل يف الوصف لدى اخلزاف ليأخذ منحى ُّويأيت التحو

د عنرص الفضاء يف هذه القطعة فحسب، بل ليؤكد وعيه وقصديته ذهب اىل ِّيسُاألساسية يف تشكيله، فهو مل ي
 من ٍدَدَِعقة بِّ يقصد إظهاره العالقات اجلاملية املتحق-ناُه- الفنان َّنأ :أي) فضاء داخيل(ـذلك بتسمية عمله ب

  . وخط، ولون، ومادة، وملمس، وفضاء،شكل و،ه من ضوءِساسية ملوضوعالعنارص األ
، من دون ت اجلاملية الشكلية من دون غريهايتبلور يف اعتامد الفنان للعالقا، ل أسايس وجوهريُّوَ حتُهَّنإ

 عن فكرة َِّربَعُِيل  الذي نادى به الفن املفاهيميد َّ اجلامل املجرُهَّنإ ،ث بالفكرة أو املوضوع أو املضمونِكرتَن يأ
 كـام يبـدو ،ة بـشكل خـاصِلعمل عرب ذائقيته اجلاملية املعارصل ٌفْصَوَ يف التنظيم وٌلُّوَ حتُهَّنإ، ًـراجمردة حص

 .ذلك يف الشكل أعاله
 :التحليل الشكيل

نتظم يف ا قوامه الشكل اهلنديس امل  خزفيًق نتاجاِّنه حيقأوعند النظر يف التنظيم الشكيل لدى اخلزاف نرى 
ن جاءت صياغاته إ هيئته العامة من شكل اخليمة، وًمستوحيا  والغري منتظم حاد اخلطوط والزوايا،،حاالت

 متعـددة يف القطعـة اخلزفيـة أنـامط لونيـة عن حماولة اخلـزاف اسـتثامر ً، فضال للتنظيم الشكيل أكثر هندسية
  .الواحدة

، ج خارج حدود القطعـة اخلزفيـةَنتُ الزجاج الشفاف املم مادةَ اخلزاف استخدَّنأفقد جاء يف هذه العينة 
 اخلزف مـن قبـل، ُهْدَعهَ مل يًا، جديدا  شكليًليؤكد من جديد تنظيام ليتم تعشيقه ومداخلته مع القطعة اخلزفية،

ل اسـتثمره اخلـزاف يف ُّه هذا التحـوُ بعض أوجَّنأ عىل ، كبري يف التنظيم الشكيل لدى اخلزافٌلُّويف هذا حتو
قـة ِّ وخزف وتضادات لونية متحق، من زجاج، حتققت بفعل خاماته املختلفة،إجياد تضادات لونية وملمسية

ل أو َّلـَظ وما بني اللون يف الزجاج امل، الرتكوازي، واألزرق، واألبيض، كاألصفر؛-هنا-ما بني لون اخلزف 
 . كام يف الشكل أعاله؛ اجلديد وكذلك خروج ذلك الزجاج عن السطوح العامة لشكله التنظيمي،مَّعتُامل



 

  -١٤٠-
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 ولكـن جـاء ،دها يف الشكل اخلـزيفَّليؤكد سعيه احلثيث عىل تأكيد تلك القيم والنظم اهلندسية التي أك
ىل إوحي باهلرم الناقص الذي سـعى فيـه الفنـان ُفالتنظيم الشكيل ي  غري مكتمل،-هنا-التنظيم الشكيل لديه 

 من جهة أخرى حيث جتاوز مجـود وانتظـام اهلـرم مـن خـالل ا مجالي و، من جهةا هندسي كل اهلرمَاستثامر ش
 عن صياغاته اجلاملية للتنظيم الشكيل فيه ً قاعدة االنتظام لذلك التنظيم الشكيل املعهود يف اهلرم، فضالِهِْرسَك

لفنـان حيث املعامل املعامرية التي حققها الفنان يف عمليات الرتكيب لذلك التنظيم وتداخالتـه، فقـد حقـق ا
 ولكـن هنـا أشـبه بـاخليم ، من خالل تركيب عمله الفني يف أكثر من قطعـة مؤتلفـة-هنا-التنظيم الشكيل 

 .ا يف البناء  بة هرميِاملتقار
التنـاغم مـن مفهـوم  حـاول حتقيـق -هنـا- اخلـزاف َّنأ عن ًفضال ،ل جديد يف التنظيم الشكيلُّنه حتوإ

ت عنـه َتوى تنظيمه لتشابك اخلطوط عىل دائرة يف وسطه متيزجمموعات تكوينات يف تنظيم شكيل واحد، اح
ت جمموعـة َّمَثم متركز هذا العمل نحو قاعـدة عريـضة ضـ باللون وامللمس وانتشار اخلطوط غري املنتظمة،

  ذاـرغفل الفنان اهتاممه باللون األخـضن يأ، من دون -ًأيضا-خطوط جاءت عىل وفق سياق التضاد اللوين 
 . يف مثل هذه التكوينات وأجوائها اخلطية كام يف الشكل أعالهالقدسية اخلاصة 

 وعـرض العمـل الفنـي بطريقـة خـراجإل بالضوء الـصناعي يف ِّضاءة املتمثد الفنان عىل عنرص اإلَّكأو
 . تتأك من خالهلا مفاهيم قيم اللون وامللمس واخلط التي كونت بنائية هذا التشكيل اخلزيفمجالية

 :حتليل املعنى
 ودواخـل ،ور النباتيـةُّا مـن الـص  مرئيـًنـا تـسجيالَىل هذا العمل يرتاءى أمامإ الباحثة انه بالنظروترى 

وكأهنا دورة املوت واحلياة للنباتات وجسم  دة،َّ وكأهنا مقاطع ترشحيية غري مرئية للعني املجر،الكائنات احلية
سطة استخدام جمهر الكتـشاف مـا حتـت الـسطح مـن  وبني العامل املادي بواَُهنْيَل لنا العالقة بُنقَ وت،اإلنسان

 . من خالل توازن دقيق ينقل لنا القوة والضعف عىل حد سواء،أشكال احلياة
هنـاك تـواتر يف نـسيج الذهنيـة واسـقاطات فكريـة حتكمـت التقنيـة هبـا «أن ) ت.د، العبيدي(ويرى 

ن لكنه مكثف ويوحي بوجود معنى ًبالدرجة االساس القائمة أساسا عىل مبدأ هو اختصار وإختزال للتكوي
 )٩٥ص .(»عميق متجسد باملستوى املرئي للعمل اخلزيف

ل اجلوهري يف الصياغات العامـة للتكوينـات ُّوعند قراءة معاين العمل اخلارجية والضمنية نرى التحو
ًجاء التنظيم لديه قائام منتصبا فقد ،اخلزفية لدى اخلزاف ا،  ا وملمـسي ونيقوام سطوحه التضاريسية املتضادة ل ً

ل عن كـل ُّ وإنام هناك التحو، عن عدم انتظامية مفردات تكوينه وتنظيمه الشكيل، فال نظام وال انتظامًفضال
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ً جديـدا قوامـه املـساحات املرتاكبـة ذات ًالُّوَق اخلـزاف يف عملـه حتـَّفقد حقـ نظام،ّىل سواه من الالإذلك، 
   .ىل اهلرميةإقرب أ نرشها بطريقة تكوين ّ قد تم،منتظمةضادة التي هي أشبه بأسالك التضاريسية املت

ه َّنـإموضوع، َّه الالَّنإه البحث عن التقنيات اجلديدة يف اخلزف، َّنإه البحث عن اجلديد، َّنإه التجريب، َّنإ
 . -كام يبدو ذلك يف الشكل أعاله-ة غزاه بسهولَك مَرْدُ الذي ال ي،التنظيم الشكيل البحت

ل جذري يف التنظيم، ويؤكد ُّ وهذا حتو،قرتب يف تنظيمه الشكيل لنتاجه من النحت اخلزيفنا بدأ يُومن ه
 يف ،يف صياغاته العامـة اىل اإلجتاهات املعارصة  بل يقرتب أكثر،ل ليس يف النحت اخلزيف فحسبُّهذا التحو

 اخلـزيف يف  النحـت كـان يـشرتك مـعْنإحني يؤكد يف نموذجه يف الشكل أعاله عىل تنظيم شـكيل جديـد و
ه ِيـْعَوو ل لدى اخلزاف يف ابتكـاره تـشكيالته اخلزفيـة،ُّ قدرة التحو-هنا- املالحظ َّنإ َّ، إالتشكيله وتنظيمه

 وسـياقاته التقنيـة ،ه يف الطرح الفني اجلديدتعاته وجرأُّس وتنوَامللممفهوم ، وكذلك لقيمة اللون وتضاداته
 . إليها البنائية وفنون احلداثةْتَعَجتاهات واألساليب التي د ومدى ارتباطها باال،اجلديدة يف عامل اخلزف

 

W 
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 : اللون-د
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 :التحليل الوصفي
ل األكاسـيد ُر تـداخَظهـأ الـذي ،العمل اخلزيف يقودنا هلذا التـشكيلأن ) ٢٠٠٧،هول(يوضح الفنان 

ذا العمـل وفـق درجـة حـرارة   إلمتام ه،استخدمها الفنان التي )الراكو(ي فرضتها تقنية ت ال،فةِنة املختلِّامللو
 يف سـطح ً وانتـشاراًت لتشكل مساحات أكثر بروزاَلوان وامتزجت فيه األَلَداخَ والذي ت،)ص.د (ْم١٠٦٠

 كوهنـا خـارج ، شكلته اخلزفية بنوع من اإليامئية،العمل اخلزيف، وهبذا التشكيل يعكس نوع من آليات ونظم
 هذا العمل اخلـزيف َّن، وألهة الغري منتظمةَّوُ باملزهريات ذات الفهاقعي، وهذا العمل أشباملعنى الصوري الو

 . ماهو غامض بأثر العالقات الناجتة َعيدُ يْنأي يف ِّت املتلقَطَبَ صيغة تقنية رىَأعط
نيـة  نجده حيمل العالقات اجلاملية الـشكلية واللو،مات الشكل اخلارجيةِّقوُف العمل وفق مْصَوعند و
 ّ بني األمحـر الـدال،فةِلوان بدرجات خمتلج األْمَم فيه الفنان أسلوب دَ استخد،مِع لوين منسجُّمن خالل تنو
 ًامَيِ وأضـاف قـ،ع هيئـة الـسطحُّ الذي ساعد عىل تنو، عىل السكون واالستقرارّ واألسود الدال،عىل الرسعة

 . وتشكيليةةَّتعبريي
فنان يؤسس عمله اخلزيف كأنه قائم بـني الفـن ولغـة خطـاب ال« أن ) ت.د،العبيدي(ويف ذلك يضيف 

وهذا اجلانب يعطي للعمـل اخلـزيف الـذي ، ًعىل وفق ذلك املسار حمققا حوارية تأيت التقنية بأبجديتها البليغة
 أما أكاسيده اللونية فهي انتباهه معبأة بقوة إقناع ذاتية تـؤثر يف املتلقـي ومتنحـه، ً موضوعياًقدمه الفنان بعدا

لكي متارس فعلها من خالل  ترتفع يف حرية ، فرصة التعامل مع اللون الذي تأسس عىل فهم تراكمي طويل
الرموز والتكوينات واألكاسيد اللونية كي تضع حلوهلا الشكلية املعلنة واملـضمرة يف أصـالة حتـسب ملهـارة 

 )  ١٠٩ص( .»عنهامكن التغايض الفنان وقدرته عىل إستلهام مفردات املحيط بذائقة هلا هيمنة كاملة ال ي
 :التحليل الشكيل

 وهـذا ، للخزاف من خالل إنتاجهًت مالصقةَأَدَب) ات اخلزفيةَّهريُّالز( ذه األعاملوعند تأمل الباحثة هل
وكـسيدية أضع ملجـاالت لونيـة َه اخلزفية ختَ عندما جعل أعاملَلَصَ حِّاالجتاه ربام كان تكراري، ولكن املتغري

َ محُحيث، أكثر ضوئية  التـي فرضـتها ، لطابع السكينةًاثالُ ممًا وباملقابل غموض، تأمليةًامَيِ األخرى قت أعاملهَلَ
  . اخلزفيةها يف الكثري من مفردات الزهرياتَْتوكسيدية الواسعة، والتجريدية التي أسكنضبابية األلوان األ

واص تقـرتب مـن احليويـة  خـَ حتمـلْنأهـو و مـن التقـارب للفـن املعـارص، ًاهذا األمر جعـل نوعـ
ت هـي األخـرى مـع َقـَعالَ من التقاربات التي تًاد نوعِوجُج يِ وبذلك أصبح اللون الناري املبه؛واالنفعالية

 .  وكسيديةلوان األاأل
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ىل مساحات لونيـة مل إت العمل َمَّسَ الفنان أكد عىل اخلطوط العضوية املحزوزة التي قَّنأالباحثة رى تو
 ، واملحزوز، والبارز، الفنان تقنية الغائرَمَواستخد ك مالمس خشنة واضحة عىل السطح،يغفل الفنان عن تر

    واملـساحة، والنقطـة، واحلـادة،نـةِّيَّ اخلطـوط الل-ًأيـضا- َمَواستخد ، إلبراز املفردات التشكيلية؛واملحفور
د عـىل ِّ ليؤكـ؛اع والتناسـباإليقـمفهـوم ىل حتقيق إا هيدف   برصيًي حواراِرْجُِيوذلك ل، -ن كانت قليلةإو-

 .   ل العمل الفنيُتكام
ل اللـون األمحـر مـن ِدخـُأعل قيم ذات خربة، حتى ِ بفّ إالًداَّدُ حمْنُكَهذا النتاج يف العالقات اللونية مل ي

ل فيهـا املتلقـي، َّ مثل عملية تواصـل جديـدة يتأمـ؛كرار مساحات لونية أخرىَد وتُ، وتواجدوكسيد احلديأ
ي أثنـاء ِّت املتلقـَّلت الـسطح كقيمـة شـدَّلـوان، التـي شـك، ويعتمد إحساسه بفعل هـذه األويفرق البرص

 .العرض
 :حتليل املعنى

كـه أثنـاء البحـث، وجتعـل منـه ُّد نظر املشاهد يف حترِّدُ هلذا العمل ونتاجات الفنان السابقة حتَلِّ املتأمَّنإ
ِمل، وبذلك فهي حتىل خارج العإ أو إيامءة تصل به ، عن قيمة حركيةًباحثا  ؛م اإلحساس باجتـاه املعنـىْهَ فُيلُ

  .ألهنا نظمت املسحات اللونية بأكاسيد جمربة
ي مـن ِّل هذه املفاهيم اجلاملية خارج حميط املتلقّيُ خضعت للتحديد، وهبذا خت-ً أيضا-هنا-والعالقات 

 حتـرر وهنـا ،مل املعنى بتأثري األلـوانر عىل عاِ ويسيطي بأعامله،ِّكر املتلقِ جتديد ف استطاع بذلكٍخالل رموز
ا يؤديه هذا األسلوب من عـدد مـن أعـامل الرسـم أو َّر حس املتلقي بالرغم ممَطْيَمن تسجيل األحداث، وس

 . الزخرفة اللونية يف فرتات وعصور الباروك
ع اخلزاف بـأثر فم لداْهَة، وعملية التأويل قائمة عىل فِ من خالل تأكيد القيم اجلديدة املعارصٌوهذا ناتج

ل الروحي حلسية الفنـان ِعادُ من املًا أعطى التأويل نوع، لعملية التعبري عن مفاهيمه التشكيلية والتقنيةواعي
ل والتـي ُّل فرتة التأمـَتناوُ ويف مًهالَ سُصبحُل احلصول عىل الواقع املرئي يِ فكرية، وبالتايل عامٍ عن قيمَّوعرب
 .ى وأهداف البحثَتتامش

 

W 
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 : امللمس-ـه
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٥٥(شكل 
 .)بريطانيا  (jasminrowlands: اسم الفنان

 .جمسم خزيف؛ تآزر: اسم العمل
 ٢٠١٠:التاريخ

 www.studiopottery.co.uk  :املوقع

http://www.studiopottery.co.uk
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 :التحليل الوصفي 
دة للقطعـة الواحـدة مـن حيـث البنـاء والتـشكيل ِّات متعدَّ منهجيمَاستخدأنه ) rowlands(ويوضح 

ة الالمع منها واملطفـي بانتقـاء وتوزيـع َّم األكاسيد اللونيَاستخد ،درجة مئوية١١٨٠قل واحلرق عند َّوالص
 )ص.د(. شكال ولأللوان شفافية المعةن أعطى عمق لألَتقُم

ظيمـه ل لديـه يف حـدود بيئـة تنُّد هذا املنجـز يف التحـوَّوأكحقق اخلزاف أن ) ت.د،العبيدي(ويوضح 
ل يشكَ مـن خـالل تـ-نـاُه-هـا َقَّ، بام فيه مادته الفنية األساسية، والتي حقالوصفي لعموم عرضه التشكييل

ن ِ مـ،ْنيَ منتظمـْنيَّ كـرويْنيَام شـكلِوهنَا يف كـَيـَقَتْ وال،ا يف احلجمَفَلَتْالعمل واستخدامه لألكاسيد اللونية، اخ
، فقـد جـاء سَون وامللمـَّخالل عالقة بعضهام ببعض يف احلجم ووحدة الشكل فيهام، وكـذلك وحـدة اللـ

يـق اسـتقالل ىل حتقإي اخلزاف ْعَليؤكد س ون األبيض،َّ منهام، وجاء بلون واحد هو اللٍّلُ يف كًس صقيالَلمَامل
 التي يرتكز عليها مـن ، وتضاده مع قاعدته،ون األبيض والذهبيَّن خالل ذلك اللِتنظيمه الشكيل وبروزه م

 )ص.د( .جهة أخرى
 جوهري ٍلُّ عن حتوَِّربَعُِي، جاء هذا التنظيم يف الوصف لرَخآ ًنحىَويتخذ التنظيم الشكيل لدى اخلزاف م

ت كل التنظيامت الـشكلية الـسابقة َرة لعموم التنظيم اختلفَبتكُديدة ومىل صياغة جإ جلأ اخلزاف ْيف ذلك، إذ
ة جديـدة قريبـة اىل َّرُ حـٍىل أشـكالإ أشكاله الكرويـة أو البيـضاوية املحـددة -هنا- إذ غادر الفنان ؛ألعامله

يضاوي ف من خالل العمل البى اخلزاَعَدة، فقد سَّن جاء التنظيم وأشكاله بصيغته املجرإأشكال مفتوحة، و
 كيانـه َقِّقـُ حيْنأ، والذي حـاول اً  فضاء حيويُهَّدِعُِي، لِهِ يف الوقت نفسا ا وخارجيً  فضاء داخليَدِوجُن يأ املجرد

 ،ق بني باطن الشكل وخارجه من جهـةِّن خالل تضاده اللوين املتحقِتلك التكوينات الصغرية يف الداخل مب
التضاد يف امللمس بني باطن مفهوم  أكد -ناُه- الفنان َّنأً، علام  الصغرية من جهة أخرىوبني باطنه وأشكاله

ِوضـوحا بـني كـ َدِوجُِي ل-ًأيضا-الشكل البيضاوي وخارجه   َرَخـآًوحا  وحيقـق وضـ، جهتيـه مـن جهـةَالً
ه األساسـية ِ الفنان يف حركة عنـارصَبَ، وهكذا تالعه باطن الشكلُلِّمثُالذي ي -ًأيضا-للمفردات وفضائها 

َنظـيام شـَ تِهِها يف حتقيقـَرِستثمَيـِقة بينهم  لِّ واللون وامللمس، والتضادات املتحقالشكل ً جديـدا يف عـامل ا كليً
 . اللوين الفني يف خصوصية الشكل وتكويناته الدائرية الداخلية ّق هذا التضادَّاخلزف الذي حق

 :التحليل الشكيل
، يف حـد العنـارص الـشكليةأه ِنْوَِكلشكل الكروي لىل استخدام اإ يعودالفنان اخلزاف وترى الباحثة أن 

ِ عديدا من األشكال املختلَّمَ ضٍ جديدٍلُّه الفنان يف حتوَقَّه الشكيل اجلديد الذي حقِتنظيم فة يف باطن الـشكل ً
ق ِّقـُ، والتـي حتنارص الشكل واخلـط وامللمـس واللـون يف كل من عّ التضادَةَمِنفسه، التي أكد فيها الفنان س
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 الكـرة يف ّ فيه من خـالل تـضادّت سمة التضادَنرص الشكل فقد جاءُ، أما عا يف التنظيم الشكيل  يِرْذَ جًالُّحتو
تكوينها اهلنديس املفتوح من األعىل التي يرتكز عليها وطبيعتها ولوهنا املزدوج الـذهبي واألبـيض املتحقـق 

 وبالتـايل حتقـق تـضاد ، ضمن فضاء العمل يستقرً بوصفها شكال،وكسيديبني اللون الربتقايل واألصفر األ
، والـذي ً من حيث الشكل واللون معا،هذه الكرة مع طبيعة الكرات الصغرية يف الباطن ذي اللون األبيض

جمموعـة ؛ فهـي  مع القاعدة ذي اللونني األبيض واألصفررَخآ ٍّ شكيلٍّ مع تضادا  شكليًااستقرارق ِّقُبدوره حي
 . شكال أخرى غري هندسيةتضادات شكلية هندسية مع أ

ن ِ مـٍّ وبـني ملمـس كـل،س بني كل من الشكل البيضاويَه يف امللمِّ يف تضادًالُّق الفنان حتوَّوكذلك حق
 .الكرات الصغرية يف التجاويف الذي حيتويه هذا العمل 

تـشكيل ل للتنظيم الـشكيل يف هـذه القطعـة، هـو صـياغاته اجلديـدة لعنـارص الُّز التحوِّميُ أهم ما يَّنإ
 ُّدَعـُإذ ت؛  للتنظيم الـشكيل يف صـياغاته العامـةّل العامُّوتضاداته يف الشكل وامللمس واللون، وكذلك التحو

 . ل للتنظيم الشكيلُّ يف عملية التحوا  جوهريًالعالقات الشكلية اجلديدة وعالقات عنارصها األخرى أساسا
ىل قدرة الفنان التجريديـة وعالقاهتـا الـشكلية إشك شري بال ُنا يف تكوينه العام قد يُوالتنظيم الشكيل ه

والعنارص األخرى من جهة، وعالقاهتا اجلاملية من جهة أخرى، وكـذلك قدرتـه عـىل حتقيـق الداللـة عـىل 
، فعالقـة ًل شـكال لبيـضةِّ قطعتـه متثـَّنأغم من جتريدها من إشارته أو ّمضامني وأفكار تلك القطعة عىل الر

 .م املفتوح من األعىل ِّ ما عالقة البيضة بجسدها املندفع املتقدٍّىل حدإي وحُالرأس مع قاعدته، ت
 :حتليل املعنى

 ، الفنـان والطبيعـة واألرض والبيئـة هنـاك عالقـة وطيـدة بـنيَّنأ ن خالل األعاملِموتالحظ الباحثة 
ات وتقنيـات عاليـة  عـن ابتكـارُُّمنَق التـشكيل تـُرُفاختياراته للموضوع وطـ وأفكاره املستمدة من احلياة ،

كذلك يستحرض من خالل هذا العمل معاين االحتواء . ومعاين ضمنية تدل عىل االستمرار واحلركة والطاقة
 .واملؤازرة التي تشري اىل موضوع األمومة من خالل عالقة العنارص بعضهام ببعض 
عـىل اسـتثامره للعالقـات و أكد الفنان يف تنظيمه الشكيل نحو حتليل معنى العمل اجلديد يف هذا املنجز 

 وتضادات هذا امللمس، وبناء ذلـك ، وملمسه، بالشكل وفضائه احليويً ابتداء،املية بني عنارص التكويناجل
 . ل عىل وفق حتقيقه عالقات جديدة لعموم املعنى واملضمون لديهُّالتحو

ن وحـدة املوضـوع عـىل الـرغم مـل يف التنظيم الشكيل نحو املعنى يف منجـزات اخلـزف ُّويتميز التحو
الذي جاء تنظيمه ) البيضة(الشكل نفسه بعنوان الشكل ، إذ يشرتك يف عنوان موضوعه مع نموذجه يف الفني

ول اجلذري يف التنظـيم الـشكيل  حيث التح؛هو موجود يف باطن البيضة نفسها ا عن ما الشكيل خيتلف جذري
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إذ يتكون الشكل فيه مـن ؛  كان التبسيط هو صفته العامةنإ و،ا ريديً شكال جتُّدَعُ ي-هنا-ن التكوين أ عىل فيه
الكتلـة ، ولكـن اخلـزاف حقـق تلـك  من الداخل، يف حالـة تكوينـات خمتلفـةْنيَ ملتصقتْنيَ متناظرتْنيَكتلت

ًا عن حدوده وكتلتـه املفرغـة ِّعربُولكنه م ،ًحني جاء اجلزء السفيل خاليا منه، يف باستحداثه شقوق من األعىل
 ولتأكيد الداللـة مـن جهـة أخـرى يف تنظيمـه نحـو ،مرها اخلزاف يف املوازنة يف الكتلتني من جهةالتي استث

ل وفـق ُّوبناء ذلـك التحـو ،املعنى اجلديد يف هذا املنجز عىل استثامره للعالقات اجلاملية بني عنارص التكوين
 عن مفاهيمـه التـشكيلية يف ِّعربُ يْنأ الفنان الذي استطاع ىت جديدة لعموم التنظيم الشكيل لدحتقيقه عالقا

 .منجزات خزفية ذات قيم مجالية
 

W 
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 : وعرضهالعملتنفيذ األساليب املستخدمة يف :املحور الثالث
 :ةخامة واحدمع  التوليف -أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٥٦(شكل 
 .)لندن( يزيل ريزيب:اسم الفنان

 . سالك املعدنأتوليف خزيف من السرياميك و ،محاية: اسم العمل
 www.studiopottery.co.uk   : املوقع   ٢٠١٠:يخرالتا
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 :التحليل الوصفي
ــألف العمــل مــن شــكل بعــاده ؛ أنتظمــة، بحافــات غــري مْنيَني متــشاهبَّني، نــصف كــرويَّ خــزفيْنيَيت

وبصبغة لونية  صغر،أني يامثالمها لكن بحجم َّ خزفيْنيَشكل كل منهاملو سم حيتويان بدورمها،١٠×١٠×١٥
ت معاملتهـا بـالتوليف بينهـا َّ شـبكة مـن األسـالك متـًفيام حتتوهيام معا،  وهي مضادة للوهنام األسود،بيضاء

 . بألياف نسيجية
 ْنيَ شـكلًا معـاَفـِّيؤلِ ل، غـري منـتظمًنحنيـاُ مًكالَ شـَتتخذِ األعىل لألسالك بطريقة عمودية إىلامتتد هذه 

تها للقـوات َّ الفنان سعى للتدليل عىل ضعف الكائنات احلية وقابليَّنأ و نرى ،تهامَّيوروحيان بكُ يْنيَمتالصق
 .م معاين العمل الداخليةْهَالبيئية من خالل ف

 :التحليل الشكيل
شاهد يف هـذا العمـل ُ إذ نـ؛)يـزيل(اف الربيطاين ّهلام للخزإر َ الطبيعة مصدتعترب األشكال املوجودة يف

قـسيم ة تـوحي بـالرتابط، مـن خـالل تَّ للتدليل عن عالقة برصية دال،استعانة الفنان لشكل ثمرة جوز اهلند
ظ عىل إبقاء  للحفا؛ ويف ذات الوقت إبقائهام يف حالة اتصالْنيَ إىل جزأين متساويالكتلة اخلزفية، بأداء نحتي
 . ك وعدم جتزئةُالقطعة اخلزفية يف حالة متاس

ة عـىل َّد لديـه دالـُّ لوحدة الشكل، ما جيعل حالة التعـدًكرة التقسيم موضوعاِ عمله هذا يستمد من فَّنإ
  حيـث؛ة محايةَنَْونَعُيوحي بحيوية عمله اخلزيف، وافرتاض مقاربة برصية جمسدة لفكرة العمل ذاته املِ ل؛عُّالتنو
َلـامشري ثمرة جوز اهلند ُت  يتم متثيل هذه االستعارة بصياغة تقنية تدل عـىل الرقـة ، هو صلب يف الوقت نفسهِ

 . واهلشاشة، وإحاطتهام بشبكة أسالك صلبة
ن بـني عنـارص تكـوين هـذا العمـل والتـي متثلـت يف اللـون ُىل إجياد تبايإوسعى الفنان يف هذا العمل 

 .وامللمس
 تفـرتض ) القـوة-الـصالبة، اهلـشاشة  - الرقـة (ْنيَ املتـضادتْنيَني الـداللتَاتية بني هـِوحُإن العالقة امل

لـة ِّ تضاهيهام استفادة اخلزاف من مواد ذات طبيعة تقنية خمتلفـة، متمث، للقطعة اخلزفيةًافَّكثُ ما  تعبرييًاحضور
 . للخزفًباألسالك واأللياف النسيجية إضافة

 ممـا ؛رِّق التعامل معهـا بـشكل متكـرُرُاخلامة وطمفهوم ى إدراك طبيعة َدَكشف الفنان يف عمله  موقد 
 والتوليـف ، وإضـافة التقنيـات، والبطانـات،عطاه فرصة التجريب واالبتكار خاصة يف أنـواع الطـالءاتأ

ء تيح الفرصة أمام الفنان للتجريب وإعطاُ وي،ثري العمل الفنيُ، مما ي والعجائن الورقية، كاملعدن؛باخلامات
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َاجلديد دائام، فمجال اخلزف واسع  ي ٍر يوما بعد يومَّطوَتً  .تيح الفرص لالبتكار وإثراء العمل الفنيُ مما يً
 ،، والفنان عندما يتنـاول الوسـيط املـاديادي خصائص بنائية طبيعية خاصة به للوسيط املَّوبالتايل فإن

 .عطي قيمة مجاليةُِيمع بقية العنارص ل يتضافر ،ٍّ بنائيٍّ شكيلٍفإنه يتناوله بغرض تنظيمه عىل نحو
 : حتليل املعنى

حقـق ُمكـن أن نُ إذ ال ي؛، بتأكيد فعل املشاركة والـتالزم»محاية«ي فكرة العمل اخلزيف هذه املعنونة ِوحُت
 الذي يعاضدنا بدوره ويمنحنا حالـة القـوة والـصالبة ضـد كـل ،خرمبدأ احلامية يف الوجود بمعزل عن اآل

 هكـذا يقـرتح الفنـان ، للخطرًضاَّعرُبقيه مُفرده يُشك أن بقاء الكائن بم  ال،املادي واملعنويأشكال التهديد 
 وصياغة تقنيـة متنوعـة لقطعتـه اخلزفيـة، ، من خالل استخدامه للتعدد الشكيلره اجلاميل والفني،ُّبزيل تصو

 . رمزية أدائه التشكييلمفهوم والتي تدل عىل التامزج ما يعضد 
 لنا مدى تأثري النظريات واالجتاهـات َّ يتبني،مات اخلارجية هلذا العمل اخلزيفِّىل املقوإظر ومن خالل الن

 والتي حتمل يف طياهتا عوامـل الرتكيـب ، حتقيق الفكر اجلديد للباهاوس-ًأيضا-ى َرَة، ومن ذلك نِعارصُامل
 ملعرفـة ،خلاصـة بـاملوادالتوليـف يف التـشكيل ، كـذلك االهـتامم باجلوانـب امفهوم  واستخدام ،والتجريد
 . ا وإمكانية تدويرها إنتاجي  وكيفية االستفادة منها،،خواصها

 وبـذلك ،ىل قيم تعبرييـة ومجاليـةإ هذا العمل ال يقف عند اجلوانب الوظيفة بل تعداها َّنأكذلك نجد 
فكـر الـذي مـن  تعكـس ال، باستخدام خامات وتقنيـات،ى الفنان حدود املفاهيم التقليدية لفن اخلزفَّطََخت

 .ك التفاعل اإلبداعي  لتلك املفاهيم التشكيلية ِدرُخالله ن
 التـي صـاغ هبـا ،ن خالل العالقات التشكيليةِل يف معاين العمل اخلارجية والضمنية نجد مُّمأوعند الت
ت ثـورة يف الفكـر الـسائد عـىل َ لـه رؤيـة جديـدة أحـدثَالعرشين أضـافالواحد و القرن َّنأ هالفنان تكوين

درك احلريـة للفنـان بالتجريـب عـىل اخلامـات الكتـشاف ُ، كذلك نـالب الكالسيكية والقواعد التقنيةلقوا
 لتحقيق رؤية تعبرييـة وشـكلية ؛ًإمكانياهتا بعيدا عن القواعد التقنية املحفوظة وحرية التوليف بني اخلامات

 .هداف البحثأجديدة تتاميش و
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 : التوليف بأكثر من خامة-ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٥٧(شكل
 .)اململكة العربية السعودية( منال الصالح :ةاسم الفنان

 ٢٠٠٩ :تاريخ   ال.جدارية خزفية
 .رسالة الدكتوراه : املصدر
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 :التحليل الوصفي
هـا ُرقَ حَّمَ تـ، سـم٩٠  ×٥٠مقاس ب ؛جدارية خزفية مفتوحةهذه «أن ) ٢٠١٠،منال الصالح(توضح 

  )  Grog(طني حمروق ناعم   -طني صلصايل :  ت الفنانة جمموعة من   اخلامات وهيَمَ استخد؛ْم١١٥٠عند 
رقائق  -جلود  -) أكسيد الكوبالت -أكسيد النحاس  - أكسيد احلديد(  طالء زجاجي معتم -% ١٥بنسبة 

 . أخشاب صلبة لتثبيت اجلدارية -نحاس 
نـة مـن بالطـات ّكوُم ،منتظمة يف مـساحات خمتلفـة األبعـاداهليئة العامة للتكوين اخلزيف هندسية شبة 

اث فــة املقاســات والتــصميامت املــستوحاة مــن الــرتِفخاريــة ملونــة حتتــوي عــىل وحــدات زخرفيــة خمتل
 .)٣٢١ ص(.»السعودي

 :التحليل الشكيل 
ت الفنانة من َ، ذات هيئة مفتوحة من أعىل استخدمجموعة من البالطات الغري منتظمةجدارية خزفية مل

 بأسـلوب ةذَّنفـُ م،خالهلا جمموعة من العنارص الرمزيـة ملبـاين وزخـارف ورمـوز ملنـاطق اململكـة املختلفـة
تتأكد فيها العالقة  ،سيةأر أفقية ورِاوَ عىل حمُدِعتمَ يٍ يف تكوين،ة والبارزةخالل املستويات الغائرالتجسيم من 

 ، وإضـافة جمموعـة مـن خامـات التوليـف مـع اخلـزف،واإلضافة واحلـذف ،غالتبادلية بني الشكل والفرا
مـع عـدم انتظـام  ، وبعـض النوافـذ، املنسوج مـن اجللـد الطبيعـيه ورشاع،واملوجودة يف القارب اخلشبي

 توزيـع َّمَ حيـث تـ؛كل اخلارجي الذي يتضح فيـه العالقـة التبادليـة بـني الـشكل والفـراغ اخلـارجيبالش
 ؛راعاة العالقة املتبادلة بني الـشكل واألرضـية واأللـوان املـستخدمةُ مع مًزناَّتُ مًاملساحات والعنارص توزيعا

 . والسامح للعنارص األخرى بإظهار أمهيتها ،تنوع الرؤيةحتى تساعد عىل 
 واستخدام ،تقنية التشكيل املبارش بالرشائح الطينيةمفهوم  منها ؛ت الفنانة العديد من التقنياتَمَاستخد

 مـع ،سلوب التعتيقأ ب،نة باألكاسيد املختلفةَّلوُوامل ، والتفريغ، واإلضافة، والغائر،أسلوب الزخرفة بالبارز
الظل، واإلضافة والتوليـف بخامـات  الضوء وع يفُّ لتأكيد التنو؛إضافة اجلليز الشفاف عىل بعض الوحدات

تقنيـة التعتيـق بـالطالءات الزجاجيـة و ،ت إضافتها قبل احلريـق األولَّ مثل اجللد واملسامري التي مت؛عةِّمتنو
ر ثـم حريـق ثـاين تقنية احلريق حريق أول فخاو ،حياءات زمنية عىل تكوين اجلدارية إلضافة إ؛نةَّلوُمة املّاملعت

 .طالءبعد تطبيق ال
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 :حتليل املعنى
ت مـن تلـك َ اختـذ،ام يعكس موروثات وتقاليد وأفكار ملـدن سـعوديةَّس يف اجلدارية إنِوالتعبري املنعك

 .ت عليه حياة أهلها وطموحاهتم َاألشكال الرمزية شعارات قام
 َّهـو إال  الذي ما، ذلك التاريخ العريقَرَّكَذََتِن ل،ىل حيث كانت احلياةإت الفنانة يف العودة بنا َولقد نجح

وذلـك مـن خـالل أسـلوهبا  ه،ُ الـذي نعيـشـرص يف العـًها ماثلـةُت نتائجَرَ قد ظه، وقاعدة قوية،ة صلبةَِنبَل
لت رسـالة َّ قـد شـك، كمحاولة للكشف عن خـزائن غنيـة؛ىل الرتاث واألصالةإالتشكييل عىل أمهية العودة 

 وفـق ،ةِر الفكر التشكييل للجداريات اخلزفيـة املعـارصُّ لتطوًا كذلك نجد يف هذا العمل تأثري،ها الفنانةُلِمَحت
 التـي نـادت بإسـتخدام مفهـوم التوليـف باخلامـات املختلفـة دارس الفنية احلديثـةاالجتاهات الفكرية وامل
ًكأساسا تشكيليا هلا ً. 

تعبري عن ثقافة ت الَ الفنانة استطاعَّنأمات العمل الداخلية واخلارجية نجد ِّوعند النظر والتأمل يف مقو
ت يف مـدلوالهتا التعبرييـة َّيـات احلداثـة التـي جتلـَعطُن مِمن خالل االسـتفادة الكاملـة مـ جمتمعها وتراثه،
 .ؤى التشكيلية احلديثةُّواكب الرُوالتشكيلية بام ي

 
 

W 
  



 

  -١٥٥-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

 :اخلزيفنحت  ال-ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٥٨(شكل
 نفذت جدارية من اخلزف احلجري: العمل      .)ردناأل(ي حازم الزعب :اسم الفنان

 .النحتباسلوب 
  www.alzubi.com:   املوقع

http://www.alzubi.com
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 : التحليل الوصفي 
 )ص.د(.سم ١٢٥×  ١٢٥ أبعاده ؛)stone ware(كوين خزيف من تأن عمله ) ت.د،الزعبي(يوضح 
 تنـتظم يف حمـور ؛تساويةُعات مَّربُىل مإعة َّقطُ ممةَّسُن من تشكيل هنديس ملتوازي األضالع هبيئة جمَّيتكو

 وهذا ،يقرتب من تشكيالت فن اجلدارياتو ،ا باستقرار فن اخلط والزخرفة  حيويًاليالتكوين الوسطي تشك
س عىل هيكلية العمـل ّؤسُ ي،ستدعي النمط اهلنديس بمنحى اختزايلَب لفن اخلزف الذي يُ من التقارٌفيه نوع

 يتخللهـا ،د بزوايا حادة وكتلـة حيويـةَّدُفنون التشكيل األخرى حيث السطح اهلنديس بمنحاه االختزايل حم
ا حيث اللـون  مربعة متوافقة لونيسع متالمحة من نقطة متاس هي األخرى ِّ تبدو القطع الت؛اخلط العريب النافذ

 .ل لصالح النظام االختزايل للشكل َاألمحر واألصفر املختز
 :التحليل الشكيل
من مفـاهيم ِ مع استدعاء االجتاه احليـوي ضـ،ىل منحى االجتاه االختزايلإنا ُيلُ حيّ عامٍالتشكيل عىل نحو

 من فـن الرسـم الزخـريف مـن خـالل -ًيضاأ- ما ً يقرتب نوعا،ِشائعة وضاغطة يف حركة التشكيل املعارص
حـت وارتباطاهتـا مـع التـشكيالت الزخرفيـة َّسم وحتى النَّاهات الفنية للرِّامت الشكلية لالجتِّزاوجة السُم
 . عىل أهداف البحث ً رصحيةًس إجابةِّ ضاغط يؤسٍ جاء هذا االستدعاء كمرجع؛ِقحى حيوي متوافْنَكم

نـت يف شـكل َّحيـث تكو ،ع يف أشكال ومستويات مالمس الـسطحُّاستخدم فيها الفنان أسلوب التنو
عـة املتـساوية األبعـاد، يف توزيـع َّربُ من البالطـات املة جمموعها الفنان إىلَمَّسَق ،غلقُ ميستوُمربع ذا إطار م

حيث استخدم الفنان  ، يف إبراز مجاليات العملّمِهُر مْوَلوان دلعب فيه مالمس السطوح بجانب األَحموري ت
ت مـع َلـَفرة مع اللون األمحـر التـي تفاعُّالطالء الزجاجي املعتم امللون باأللوان األرضية الرتابية املائلة للص

 يف إنـشائها احلفـر َمَدة املالمـس اسـتخدِّتعـدُات مَّنـسجمة عـىل أرضـيُرة يف إيقاعات مِلوان املتجاوة األَّبقي
 .ن لوحة زخرفية خطية َّكوَ لتت؛ط واملساحة وذلك إلبراز النقطة واخل؛والكشط والتحزيز والتفريغ

عت يف َّ التي تنو؛كذلك اعتمد الفنان يف معاجلة سطح اجلدارية عىل أسلوب التنويع بني اخلط والزخرفة
ي والتنـاظر املـصطف أحجامها ومستوياهتا السطحية، وتنوع ترتيبها بني التقارب والتباعد والتكرار املحور

 واملشرية لالجتاه عن طريق اسـتخدام تقنيـة ،ط العضوية واهلندسية املتالحقةوبني اخلطو ،يف شكل مربعات
 الفنـان َّنأويف هذا العمـل نجـد  ،راز املفردات التشكيلية اجلدارية إلب؛ واملحفور، واملحزوز، والبارز،الغائر
 ،التكـوينيقـاع احلركـي بـني مفـردات االتـزان واإلمفهـوم ىل إرسـاء إ هيدف ،ّى إلجياد حوار تشكييلَعَس

د عـىل ِّ ليؤك؛م يف أجزاء اجلدارية املختلفة ساعد عىل إجياد ترابط وتناسب وانسجامَوالرتديد اللوين املستخد
 .تكامل العمل الفني 
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 :حتليل املعنى 
عطيـات االجتـاه الزخـريف ُحيـث تتـداخل م؛ ية بصورة جليـة عنـد الفنـان اخلـزافس هذه الرؤِتنعك
 ، بـني احلـرف والـشكل ً متوافقـاًه يعقـد حـواراَّنأ حيث ؛لنحت والرتكيب واجتاهات جتنح نحو ا،بتجانس

 يف ٌجْزَن هنـاك مـأهـا املفـردات اللونيـة بمعنـى ْتَّثَ با،  هارمونيًوكسيدية تعالقالوان األ مع األًوتتعالق أحيانا
  .اجتاهات عدة للتشكيل اخلزيف

 مـن ًاوجـد اخلـزاف مـن خـالل عملـه نوعـأذا  وهل؛ةِ يرتاءى بصورة جلية يف الفنون املعارصَأَدَوهذا ب
 ،ل مـؤرشات ضـاغطةِّشكُ يَأَدَل يف اآلخر بُّ، هذا التحويف معناه الداخيل ومعناه اخلارجياملوازنة بني العمل 

 وبالتـايل ، ضـمن حركـة التـشكيل املعـارصًالِّتحـوُ مًا نظامـ-ام املعارصين مـنهمَّسي وال- افنيَّت اخلزَأهلم
ت االهتامم بامدة الطني وتشكيالهتا اهلندسية َمَ التي ن،ل ضمن مفهوم حقبة التداوليةِّتحوباإلمكان رصده كم

 وهنـا ، والقـديمِبني الفن املعـارص ة االختيار مات هذه احلاالت حقيقَ عكسْ إذ؛ة عن الذاتِّعة واملعربِّاملتنو
ت فيهـا َ التـي اختلطـً وخـصوصا،ملفهومي للتشكيالت اخلزفيةامهية هذا البحث يف حتديد املستوى أ َّتتجىل

 .ِمفاهيم القديم واحلديث  واملعارص
 

W 
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 : العرض املفتوح - د
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 :التحليل الوصفي
 .ًتكوين من اخلزف احلجري ذو ارتفاعات عالية بمقاس مرتان تقريبا

الة وذلـك مـن خـالل ًموديـة متخـذا حركـة االسـتطال الفنان عمله اخلزيف هذا من مستطيالت عَّشك
ً موحيا بالتاليش داخل حركة الفضاء املوحد اللون، وكذلك من خالل التباين احلاصل ،االمتداد الالمتناهي

ًلشكل املستطيل حجام ولونا ً . 
 الـذي جيـد يف الرتاكيـب ،ناجيل ادموندسون من الفنانني الذين اشتغلوا ضمن تيار الفن الالموضوعي

 حضور للعاطفة  وهبذه احلالة يصبح احليس وما يتبعه من، املطلق يف ثباته وجتانسهاهلندسية واملختزلة الشكل
 يف جعل فنون النحت اخلزيف متتلك صفاهتا النقية تلك التي من خالل استيعاد كـل مـا مـن ىوالوجدان قو

يف ) رنقطـة الـصف(ىل مـا يقـرب مـن إشأنه اختزال العنارص والوحدات اجلزئية يف الفن واألشياء وإحالتها 
 .هو كيل ال جزئي ىل ماإ ليصبح فن اخلزف ينتمي ؛قةَطلُجتريدهتا امل
 مـن خـالل حركـة ،ن الشكل من خالل وصف العمـل اهلنـديس هـذا ينفـتح عـىل الالمتنـاهيأنجد 

اهرة للـضلع ضعاف املستمر لألبعاد ويف تباينها احلجمي بني القريب والبعيد، وكذلك بـني احلديـة الظـاإل
 وانفـصال ،، واإلذابة التي أحدثها الفنان للحجمية اهلندسية يف اخرتاقها ملسطح األثري العملاحلاد يف مقدمة

، والفنان هبذا التكـوين ال يفنـي عالقتـه بحركـة األشـكال اهلندسـية وعالقتهـا بـالكون املستطيل املتعامد
شـغل ناجيـل أ التكـوين ىل فن، وهبـذاإالفسيح، وكذلك يف كيفية حتويل عالقات األجسام باجلاذبية الكونية 

الـذي ال يمكـن إدراكـه بـسبب  ىل الالمتنـاهيإ ا ك برصيَادموندسون فضاءه بحركة عبور من املتناهي املدر
  .استمراره يف الزمن

 فـالتكوين ذو اللـون األصـفر يتالشـى أو خيـرتق ؛ىل زمن منفتح غري حمـددإه ِتَّمُأحال التكوين برفقد 
 فالبعـد ،ىل ما يقرب من نقطة الصفرإد َّدود القاطعة للشكل اهلنديس املجر أحال احل: أي بمعنى آخر؛األثري

 وكـذلك خـارج ، خارج أبعاد العمـل اخلـزيفاً ركة الشكل، تتخذ مكانا افرتاضيملنظوري الذي توحي به حا
  وهذا ما يشرتك اخلزاف مع فناين النحت ومع فناين احلداثـة يف اسـتحداث مفهـوم،حدود املنظور التقليدي

دت َّ، وهذه العالقة جتـساً قا الحسيَطلُ، ما ا ال برصي صبح روحيُ املنظور هنا ي،جديد للمنظور ونقطة التاليش
 .التجريدي بشكل واضح يف الفن

ىل إ، دفعتـه ِّ املتعـنيَلعـاملِ تكـون بديلـة لْنأمكن ُقة، يَطلُى الفنان يف البحث عن حقيقة مجالية مَسعَ مَّنإ
 وهـو هبـذا ، تلك القوانني التي متتلك كامهلا وانسجامها يف الـشكل اهلنـديس،) اجلربيةالعالئق(البحث عن 

ق أو املثايل يف الـشكل اهلنـديس، وكـذلك يف َطلُته بالفكر املثايل األفالطوين يف جعل اجلامل املَالِعلن عن صُي
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 الفضاء، تكتسب هـذه عه عن النسبي، فالشكل اهلنديس يمتلك وجوده اخلاص ومن خالل معاجلاته معُّرفَت
قـة بـني َطلُا وحـدة مَونُكَِي، فام هو مرئي وال مرئي يتوحدان يف هذا التكوين، لا ا وبرصيً عدا روحيُاألشكال ب

 .الشكل والفضاء
 :التحليل الشكيل

ً ممهـدا الـسبيل لنبـذ العمـق ،حات لونية ذات منظور مرتاكـبَّسطُن مِل الفنان عمله اخلزيف هذا مَّشك
ل بـرؤى ذات الكثافـة اللونيـة، بحيـث ِّ واملتمثـ، يف توصيف املشهد للنصب يف منحوتات اخلزفالتقليدي

شغل سطوحه هذه بحفريات ناتئة خلطوط جمردة دالة عىل واجهات العمل تشتبك مـع تكوينـات زخرفيـة أ
 .هندسية ذات أصل نبايت يف جانب فيها، شغلت املساحة التصويرية بالكامل

 فيه من االنسجام والتوافقية مـا تتفـق مـع رؤيـة اً ا خياليَح عمله اخلزيف هذا عامل اخلزاف عىل سطئنشُي
ر من قيود العامل املوضوعي، هناك حالة تنافذ بـني ِّىل فن متحرإحتويلها و ، واملوجودات احلسيةَىل العاملإ ةكلي

ىل فـضاء روحـي، والفـضاء يف ح عِ فاملكان منفت،نه يقيم وحدة بني املكان والعامل املحيطإالداخل واخلارج، 
ىل إحساسات ال إ ليحيل جغرافية املكان الصلبة ،هذا العمل ال حييط بالكتلة أو احلجم، بل يتحد مع الشكل

 الـداخل َرَّوَ الفنـان صـَّنأظ َ إذ يالحـ؛ه ما هو ظاهر مرئيْيَلِ لتصوير الالمرئي، خيرتق كِهِعيَ، ففي سمتناهية
ب تفريقها وفـصلها، فالرؤيـة هنـا ُ يصع،قة للمكانَطلُوجد وحدة مأسها، مما واخلارج بالروحية والتقنية نف

ًكـسبها فعـال متـساميا وتـصعيدا أ ألهنا ليست عيانية، تـرى بـالعني بـل روحيـة، ممـا ؛صبح كلية ال جزئيةُت ً ً
 . دَّهو ال متناهي جمر ىل ماإيات ِّللحس

رة تبـدو وكأهنـا ّ والوحـدات املـصو،عني اخليال بّرى إالُ ال ت،ة ومعامرياتَضَفرتُ مةعمل اخلزاف أمكن
ىل إ لتصبح هذه اإلحساسات متتلك قابليتها يف اإلشعاع والتوصـيل ،رشحت من خالل إحساسات خالصة

 .هناية ما ال
 :حتليل املعنى

 وما هبا مـن قـوانني التكـرار والتنـاظر واإليقـاع بـسامهتا ،ىل عنارص التكوينإن أشارت الباحثة أسبق 
موديـة ا، فالتقسيامت املربعة واملستطيلة بخطوطهـا الناتئـة األفقيـة والع اشتغل عليها الفن احلديث،ةدَّاملجر

 فمن خالل التناظرات ؛عُّ مجالية يف التنوةَدْحِوجد اخلزاف هنا وأًلوان املتداخلة نغام ودرجة، ومسطحات األ
 وهـذا مـا ،ا ب قياسـها إدراكيـُ يـصعْ إذ؛بني الفنان اخلزاف من خالهلا متالشيات ال متناهيـةَوالتكرارات ي

ح عامـل توليـد ِبْصُتـِ ل، فالسطوح ذات األرشطة األفقية تتعاقب وتتكـرر،رنا بالزخرفة بإيقاعها الكوينِّكَذُي
 وروحـي ـري تصبح األطراف مركز جذب بـصعمليف اللألشكال نفسها ومن خالل غياب املركز البؤري 
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نـا ُيلُ هذه األطراف عىل وفق هذا التنظـيم الـشكالين ال حتّنأ، بمعنى آخر ا  حسيً روحيا أكثر منهً إيقاعاًفةِّلُخم
 وتكشف عـن ،ت مجاهلا بذاهتاَنة واملتواترة بشكل تصاعدي محلّ فالسطوح امللو،ىل مرجع قدر انتامئها لذاهتاإ

ًترجيح واضح متوهيا أو تشخيصا لألشكال واخلطوط ً. 
حركـة مفهـوم  تكـوينك التي شملت املساحة التـصويرية يف أسهمت احلزوز ذات النسق الزخريف تل

وحي أكثر مما يصف والروحية الـسحرية لطبيعـة ُناته الرمزية والبنائية يُ فاخلط الغائر يف تباي؛متخيلة وتأويلية
ُدنا سحرية وعاملا خياليا ال يُتفرتض مو ،األشكال ً ً  . من خالل الفن ّه إالُمكن رؤيتً

ر مـا هـو ّصوُ الفنان حالة تنافـذ والفنـان يـوجد لي؛ب املادية لألشكالُجُف احلَّيف النحت اخلزيف تتكش
 وهـو هبـذا يـشرتك مـع ، وما هو منطقي وغـري منطقـي،ِ فاخليال لدى اخلزاف خيرتق العوامل؛خارج وداخل
 -هـذا-ه اخلزيف ق، واخليال يف عملَطلُ املَ الذات والعاملَ إلزالة احلاجز بني عامل؛ني يف توظيف اخليالِّالرسيالي
 واألشـكال ، مـن املـادي اجلـوهرَصَان اسـتخلَّن الفنـأًل معا إذ يبـدو ِّكَشُِتض مع البنية اهلندسية لَال يتعار

 . ِّق أكثر منها للحيسَطلُصبح لصالح املُ ت-هنا- واإلشكالية ، بفعل احلدسًاملجردة منحها حيوية
 فهـي جامعـة ؛قة يف فضاء رسمديَطلُىل أشكال مإها ُيلُ وحت، متتص احلجميةعملاملسطحات يف هذه الو

ر، يرسـم رمـوز اإلنـسان َ موجود كأثُهَّنأ َّ إال، فاإلنسان غري موجود كهيئة وشكل؛فةِلعنارص الوجود املختل
 .هِوآثار
 ؛ً وكونية مع روح املكان، بحثـا عـن وحـدة للوجـود،د أذاب كل ما هو إنساين، نبايت، رموز سحريةَقَل

؛  يف االختزاالت واحلفريات التي أحـدثها الفنـان يف جغرافيـة الفـن التـصويريَّ تتجىل-ناُه-فذاتية الفنان 
 العـايل َْنيَه بـِناتـُم املوسـيقي يف تبايَّلُّن الـسِ مـُبِىل ذبـذبات إيقاعيـة تقـرتإه ِتـَّمُ أحالـت التكـوين برحيث
 .ضِواملنخف
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 : ّدَعُامل  الرتكيب يف الفراغ-هـ
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

 )٦٠(شكل 
 .)نيويورك(  Marc Leuthold :اسم الفنان

 من التكوينات يف ًانموذجُ أُّدَعُ والتي ت،عةِّية املتنوجمموعة من األشكال اخلزف: العمل
 .الفراغ املعد

  www.marcleuthold.com: املوقع 

http://www.marcleuthold.com


 

  -١٦٣-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف
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ل حتـوالت جديـدة يف إنتاجـه  بـ،ل جديـدُّىل حتقيق حتوإ اخلزاف سعى ّنأعند وصف هذا العمل نجد 

دة للتنظيم الشكيل يف خزفياته، ِّزاء الصياغات املتعدإل هو عمليات التجريب ُّإذ كان قوام هذا التحو؛ اخلزيف
 فيه اخلزاف أيقونية اخلـزف التقليديـة املتمثلـة َزَاوَ، جتىل تنظيم شكيل جديدإ حماوالته اإلبداعية يف التوصلو

   َزَ جتـاوْإذ؛ ي األشكال الطبيعية مـن احليـاة اليوميـةِّلة يف تبنِّبأشكال األواين أو الفازات بشكل عام، أو املتمث
 يف لتقـي ي،أكيـده عـىل تنظـيم شـكيلت من خالل تَقَّ حتق؛ًام جديدةُظُ نَدِوجُِيمجل وأبدع لأىل ما هو إكل هذا 
ًه نظاما فاعال يف جمموعته اخلزفيةِنْوَِكل يف األشكال اهلندسية لَّثَك متَشرتُقاسم م ً . 

دات، وهي الصفة اهلندسية َكة بني املفرَ هناك صفة مشرتّنأنرصد ؛ ومن خالل نظرة رسيعة هلذا العمل
ِيقونيا يف استثامرأن ُكَ مل ي ولكن اخلزاف يف هذا العمل،شكل املخروطِل ىل إجيـاد إبل سعى  ه شكل املخروط،ً

 فـالتنظيم الـشكيل ،هم صفة مـشرتكةُعَمَن كانت جتإ و،ىل آخرإن منجز ِف مِع، خيتلِّتنظيم شكيل جديد متنو
 ، لـذلك النظـامًازُ جتـاوَثَحـدأ اخلـزاف َّ يف قوامـه العـام، ولكـن)املخـروط (عتمد نظام شـكل هنـديسَي

مودي داخـل الـدائرة وعمليـة اُ يف إقحامه بعنارص شكلية وضعت بشكل عـَدَّسَ جت،م شكيلباستحداثه تنظي
لوية ُت سطح املخاريط العَبَقَ، وكأهنا جمموعة طائرة ثضاءات التشكيلالتعليق الثابت يف مكانه والسابح يف ف

َ تنظيام جديدا، متَنِلْعُِت ل؛واخرتقته َ ً  ؛ وبني خرقه لـذلك النظـام، وتنظيمه هنديس يف حتقيق التضاد بني نظامَلَّثً
قة هلا، َه تلك األشكال املخرتِها يف استحداثَفقد حافظ اخلزاف عىل أشكال املخاريط يف قوامها العام، وجتاوز

 تقرتب من القواقع البحرية تلك االستحداثات اجلديدة هي نوع مـن  ،غلب الظن بأشكال طبيعيةألة عىل ّممث
ي سـطح َِب، وبني املعاجلـات البـارزة عـىل جـانني سطح املخاريط العامة وأشكاهلا برَ آخّتضادِتأكيد الفنان ل
قرب مـا أ وكأهنا نت القطعّ لوْ إذ؛ظيمعة بنظام هنديس هو الذي جاء بوحدة لونية شاملة للتنِّاملخاريط املتوز

  .لقطعة الفخارية وليست اخلزفيةىل اإتكون 
 ، الدائري املفتوح الذي حترر بصيغة الشكل،ل يف التنظيم الشكيلّثَ مت-ًأيضا- رَخآً الُّوَق اخلزاف حتَّحقو
 عـن القواقـع البحريـة ً بـسيطاًالُّوَ بحد ذاته حتـُّدَعُيفهذا  ، من الشكل املثلث البارز يف النهاياتٍ بنوعىَوانته

، ولكـن جـاء زيف عنها باجتاه رمزية الشكل اخلـر عن الواقعية واالبتعادَ آخٌ وهذا حتول،املوجودة يف الطبيعة
 يف حتطيم التنظـيم الـشكيل ونظامـه مـن ًالِّتمثُالتحول اجلوهري يف عملية التنظيم الشكيل يف هذه القطعة  م

، وكأنـه حطـم ىل تنظيم جديـد يف الـشكلإه ُسوقَ وي،م النظام فيهِّحطُِي، لل بتعليق العملِّوسط الشكل املتمث
 فـضاءات  ختللتـه،ه بعنايـة شـديدةَمِّحطُِت ل؛ر ذلك السطحت جداَ اخرتق،ذلك التنظيم بدقة حمامل حديدية

 ،ً حقق تضادا يف تأكيده النظـام وخرقـه-ًأيضا-ي، فهو ِّ شكل يعتقده املتلقّ أو أي،متباينة بني تلك األشكال
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ر يف اللـون الـذي َلـه الـشكيل اآلخـُّ، وحتوجديد هو الشكل املخروطيىل تنظيم إ وكذلك يف حتويله الشكيل
 . وكسيدية خمتلفةانه األجاءت ألو

 :التحليل الشكيل
ن كان اخلزاف قد حافظ عىل شكل املخـاريط اهلندسـية إ و،ٌ ورصيحٌل يف التنظيم الشكيل واضحُّالتحو

ل داخل هذا الشكل املخروطـي، واسـتحداثه ُّ قام بتحقيق التحونهأ َّالقوام العام للتكوينات التي أنجزها إال
 إذ جـاء ؛ ونظامهـا اهلنـديسق نظام تعامل معه بفضاءات يتعـالقلعمل وفتنظيم شكل جديد داخل حدود ا

تـستقر ِ مـن الثبـات عـىل الـسطح، لًات احلـزوز نوعـَ إذ حققـ؛ل بصيغة التأثري املنتظم لسطح العملُّالتحو
ق ِّقـُحتو لتجويـف الـدائري اجلديـد املحمـول، داخـل هـذا ا، واألخـرى منهـا الكبـرية، الصغريةاملخاريط

 أو بـاألحرى ،ىل تنظيم شـكيل واحـدإل َّوصتوت ،نظام العام للتكوينالنظيم شكيل بنظام داخل استحداث ت
 .  نظام واحد هو املخاريط السابحة بفضاءات التشكيل

نـة، بـل عمـل عـىل َّعيُ باسـتثناء منـاطق م،ًك سـطح املخـروط صـقيالنا مل يـرتُ اخلزاف هَّنأ عن ًضالَف
، ثـم اسـتحداثه لثقـوب فـوق هـذه احلـزوز ألسـفل مـن الـشكلمة عند النـصف ازوز منتظُاستحداث ح

 يف التنظـيم ًالُّوَق فيـه حتـَّ، حقـًا جديـدا ضادَ تـَدِ، ليوجـًاملستقيمة، يف حني ترك بقية السطح الكروي صقيال
ن الفنان حقق أ عىل ،الشكيل من خالل ذلك الفراغ وذلك النظام اجلديد داخل النظام العام للشكل الدائري

َهنا حت  .  مع مفردات العمل األخرىًاحيث جاء اللون متناسق ، اخلزفيةِهِعَطِِقيف القيمة اللونية لً الُّوَ
ها قاعدة أساسية يف التنظيم الشكيل، وتأكيـد ِصفَيستمر اخلزاف يف حماوراته مع األشكال املخروطية بو

ل يف كيفيـات ُّومن ثم حتقيق التحو ،ل فيه من حدود ذلك التنظيم أو النظام الدائري أو البيضاوي فيهُّالتحو
  . وحركته، واخلط، وامللمس، كاللون؛لة للشكلِّوصياغات العنارص األساسية املكم

َفا من جزئَّؤلُ م،ًثاَّثلُفالشكل بصيغته العامة ضمن حدود التنظيم الشكيل جاء م  ،ْنيَ متطـابقْنيَّني أساسـيً
ِ وكأن هذا األعىل جاء غطـاء لو،ه األعىلكرب من جزئأ، فاجلزء األسفل ْنيَولكن غري متساوي كـرب منـه، أ ٍعـاءً

ِّث خطا متموِدُ هذا حيَّنأيعني  ُجا يً ًذا حيقق تنظيام هب وهو ،ق عن طريقهاُ التعالّل العالقة أو املنطقة التي يتمِّمثً
 يف حالـة ةل قواقـع بحريـِّمثـُ وكأنـه ي،ي ذلـك التنظـيم الـشكيل لديـهِوحُ إذ ي؛ً جديدا  لدى اخلزافا شكلي

 وإشـارته ، مـن جهـة وهندسـته املثلثـة عنرص اخلط اخلارجيَرْوَ دَدِّ ليؤك،وجودها اللوين بصورته الواقعية 
 .جة من جهة أخرىِّاملتمو
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 :حتليل املعنى
َّزءا ال يتجزُه جِنْوَِك بل جاء ل،ًنفرداُ م-هذا- ُهَاجَتَ نْمِّقدُ يْ الفنان اخلزاف ملَّنإ  ذاد أ من تنظيم شكيل جديً
َال باستضافته لعنارص شكلية حققُّوَاستحدث فيه حتو، معنى ، أو بمعنـى آخـر جـاء ً جديـدااً ت تنظيام شكليً
ّتكوينات معدة (نجازه يف تنظيم شكيل جديدإ و،ل لديه بمجاورات العمل ومستلزمات عرضه البيئيةُّالتحو َ ُ 

ه الـشكل املخروطـي ِضـعَع يف وُّمة التنوِ سزافاخلَوقد استثمر دة، ِّعطي مضامني ومعان متعدُ ي،)يف الفراغ 
ق َّ قـد حقـ-نـاُه- اخلـزاف َّنأ ًلـامِه، عِ وطريقة ومستلزمات عرضـ،وم املنجز وتنظيمها يف عم  جوهريًالُّحتو
 ٍانَعـَعطي مُرة لألشكال األخرى يف تكويناهتا التي هي األخرى تِخرى املجاوُ مع التكوينات األا ا لوني تضاد
ي ِّعىل وفق تنظـيم شـكيل قوامـه إحـساس املتلقـو ،تِامئي الباهَّلساىل اللون إقرب أ هُت حماولتَفجاء، كثرية

 وبـني ،ضَد سـطوح األشـكال املفـرتَحأا آخر يف امللمس بني  ق تضادَّ حقالتنوع باللونفهذا  ،ِهبطبيعة خامت
اريط الرتكوازية من جهة  وبني سطح املخ، هذه السطوحلمسَ وبني كل عموم م،سطوحه األخرى من جهة

والسـيام ؛ لب العمليـة الفنيـةُ وإدخاهلـا يف صـ،رتكز عليها العمل الفنـيَد أمهية القاعدة التي يِّيؤكِ، لأخرى
 .حمموالت األسالك املتنوعة

ه عـىل اسـتحداث أجـواء جديـدة يف ِدرتُل يف قِّ لدى اخلزاف يف هذا العمل املتمثل يف املعنىُّجاء التحو
 ُّدَعـُن كان هذا االبتكار واالسـتحداث يإ و، لتهيئة بيئة مناسبة لغرض تنظيمه؛رص شكلية أخرىابتكاره عنا

 يف التنظـيم الـشكيل ا  جوهريـًالُّوَ حتـُّدَعُ وهبذا ي،فةِأ من التنظيم الشكيل لعموم األشكال املختلَّ ال يتجزًزءُج
 وتأكيـد قـيم ،الية يف رصـد الثبـات لـدى اخلـزاف إشكُّدَعُا يَّعة، ممِّ ومضامني متنوٍ والذي حيمل معان،لديه

 .التحول يف التنظيم الشكيل لديه
 وهـي املحمـوالت ، عليها العمل اخلـزيف لديـهُزِرتكَ هدفه احليوي إرشاك القاعدة التي يد اخلزافِّيؤك

لـك اإلرشاك يف عمـوم  يف التنظيم الشكيل لديه، واختياره بعناية لطبيعة ذ امِهُ وما  حيويًزءُها جَّاملعدنية، وعد
ً عابرا أو ً وإرشاكه هلا يف التنظيم، أمراةدِ لطبيعة القاعن استحداث اخلزافُكَالعرض أو التنظيم الشكيل،  مل ي

ة ّ، فقد اختار اخلزاف قاعـدة العمـل، بألواهنـا املتـضادِي مجايل شكيل معارصْعَا عىل و بنيَام كان مّ، وإنا ارجتالي
ىل البهجـة إميـل َد كيان تكوينه األساس الـذي يِّ ليؤك؛واألزرق وجماوراته  وجماوراته،ىل األبيضإيل َالتي مت
 بام فيه ،ها استقاللية التنظيم الشكيل لديه عند فضاءاته اخلارجيةِورَق بدِّقُ، والتي حت ما والسيام يف املعنىًنوعا

 .  ىل الوضوح والضياءإقاعدته التي متيل 

W 
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ن ِ مَنَّ وما تضم،ق مع أهداف البحثِ واملتواف، الباحثةت إليهَلَّ وعىل ضوء ما توص،عىل ما تقدم ًتأسيسا

د ْصـَن خالهلـا رِ مَّمَ ت؛ِأفكار يف اإلطار النظري، ومن مفاهيم تشكيلية بصورهتا الشمولية يف اخلزف املعارص
 :هذه النتائج

 َحِصْفـُِي ل؛ن األسـلويب يف فـن اخلـزفُت والتبـايُ التفـاوِعـارصُفرز التحليل عند أعـامل الفنـان امل أ-١
ح فكري ْرَِطن ثم القيام بِ عن أمهية حضور مفاهيم الفنان يف املنجز اخلزيف كمفردات تشكيلية، ومُاألسلوب

 باجتـاه مـا   مهامًق بفعل هذه املفاهيم دافعاِّقُ لكي حي؛ تركيبي خلامة الطنيٍ ألسلوبًصوالُر فيها املفردة وِاوُحي
ه التـشكيلية ِة فكريـة ملفاهيمـّ ليؤكـد بدالليـ؛ِفرضه مفاهيم احلداثة ومضامينها ضمن آلية التنفيذ املعـارصت

ق ضـمن التجريـب َن يف أعاملـه اخلزفيـة لتتوافـُكمَم املعنى الذي يْهَىل فإل للوصول َ تتداخ،بطاقات مجالية
د الذايت مـن خـالل التعامـل مـع خامـة ُّتفر من الًا ليكشف لديه نوع،ه من تسخري جتاربهُ وما يعتمد،املعريف
 . الطني
رت عىل َّق بمعرفة املفاهيم التشكيلية التي أثِّق اهلدف األول املتعلّن هذه النتيجة حتقأد لنا ِّم يؤكَّما تقدو

 .العمل اخلزيف
  عـىل وفـق اسـتحداثِل التنظيم الشكيل من خالل املفاهيم التشكيلية يف اخلزف املعـارصُّجاء حتو -٢

 ّغيـرين عـن تِعلُ عندما يتعامل مع مفرداته التي ت،تشكيالت مجالية جديدة تظهر خصوصية وأسلوبية الفنان
ه تلـك املنـاهج يف ُبـَّ وما تتطل،ِمي املعارصُّ ومن ثم إعادة الرتكيب بام خيدم النهج التقد،بنية الشكل التقليدية

 وبام يتوافق مع مرحلة األسـلوب ،يف الفكرة والتقنيةي منها الفنان وفق حقل جتربته املعريف ِالفن الذي يستق
 . للفنون املعارصة
 ومتتـد للهـدف الثـاين ،ق هـدف البحـث األول بـشكل رئـيسِّوحتق ،فِ هذه النتيجة تكشَّنإوبالتايل ف

 .بصيغتها الكشفية
ه وأفكـاره عـىل ِنن الفنان من حتقيق الداللة ملـضاميَّة متكِر املفاهيم التشكيلية املعارصْوَن خالل دِم -٣
 بالـصيغ ،ىل فلـسفة الفنـان ورؤيتـه الفنيـةإل َّن خالهلـا نتوصـِ والتي مـ،ة القطعة اخلزفيةَّن جتريديِالرغم م
 .  وفق معطيات الذائقة اجلاملية،عةِّاملتنو

 لنـا قِّقـُ بـام حيِم مضمون العمل اخلزيف املعارصْهَق عىل فِّد الفنان واملتذوِ هذه النتيجة تساعَّنإوبذلك ف
 .اهلدف األول



 

  -١٦٧-

 دور املفاهيم التشكيلية املعارصة يف تطور التشكيل اخلزيف

َت األعامل اخلزفية املعارصَساعد -٤ ـر العـص  التي تتآلف وتكنولوجيـا،اتَد الفكر واملعاجلُّة عىل جتدِ
جـة  ر هـذه النتيْوَضح لنـا دَّن ذلـك يتـِ مـ،احلديثـر  التي ظهرت يف العص،والتغريات الفلسفية والتعبريية

 .ف الثاين للبحثوافق اهلدُ وبام ي،للوصول إىل أفكار أخرى جديدة
ز املعريف لديه هذا املدى ِّع وخصوبة احليُّف عن تنوِكشَ يِاخلزف بخاماته املحفزة عند الفنان املعارص -٥

ل من خالهلا اخلزف وفق رؤيته الشمولية  قوة مجالية َّالذي ربط الذائقة املعارصة باملفاهيم التقنية والتي يتحو
لت فيهـا سـمة الـشكل َ تـداخ، رؤيـة متكاملـةوجـدوبـذلك ت ،ذ عربهـا طموحـات اخلـزاف الفرديـةّتنف

 وتداخل املفاهيم يف الشكل خضعت هي األخرى ، الذي يرسم مالمح الذهنية والوعي التقني،واألسلوب
 .  لتعطي لغة تعبري واضحة من خالل املنجز اخلزيف؛ةِلروح األسلوب وفق خصوصية املعارص

رت عـىل بنيـة العمـل َّة التـي أثـِفاهيم التشكيلية املعارص تلك النتيجة تكشف عن بعض املَّنإوبذلك ف
 لتحقيـق اهلـدف ؛مكن من خالهلا التوصل إىل قيم ومفاهيم مجاليـة جديـدة بـصيغة مبـارشةُاخلزيف والتي ي

 .الثالث
ا   مجاليـًعداُ أضاف ب؛سلوب بنائي وتعبريي وتشكييلأاستخدم الفنان عنارص تكوين العمل الفني ب -٦

 .ق اهلدف الثالث للبحثِّقُ بام جيعل هذه النتيجة حت،زفيةلألعامل اخل
 

W 
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 ،ن إثبات صحة الفروض املطروحة لإلجابة عىل تـساؤالت البحـثَ الباحثة املنهج التحلييل أمكباعِّتاب

 :ائج التاليةرت يف صورة النتَوقد تبلو
ر التـشكيل اخلـزيف الناجتـة عـن ُّة ودورهـا يف تطـوِ االستفادة من املفـاهيم التـشكيلية املعـارصَّن أ-١

ام يـتم مـن خـالل الدراسـة العلميـة َّنإ و،ن يتم من خالل الرؤية العابرةأمكن ُاالجتاهات الفنية احلديثة ال ي
سـلوبية ثرائها التشكييل من حيث املعرفـة األِوذلك ل ؛اف الفكر الفلسفي هلذه االجتاهاتوالتحليلية واكتش
 . والتنوع اهلائل يف األفكار والقيم التشكيلية والتعبريية،والتقنية والبنائية

 حيـث ،احلـديثـر  وخاصـة يف العـص،ثراء التشكيل اخلـزيفإ ودورها يف ر املفاهيم التشكيليةُّتطو -٢
ت للفنان فرصة التعبري عـن مفاهيمـة َتاحأثة التي َستحدُنيات املم اهلائل يف الوسائط التكنولوجية والتقُّالتقد

ل احلـضارات اإلنـسانية ُمكـن مـن خالهلـا تفاعـُ ي، وترمجتها يف صورة تشكيلية مجالية،وأفكاره ومضامينه
 . العاملية
وجد العرص احلديث بمنجزاته العلمية والصناعية والفنية ثورة من خالل الفكـر القـائم ورسعـة أ -٣
 مفـاهيميف  والتغـري املـستمر ، وصيغة الطـرح،عة يف بنية العمل الفنيَّت سامت غري متوقَل التي أدخلُّوالتح

 .  جمال اخلزفًصوصاُوما ترتب عليها من حيث اإلنتاج يف العديد من املجاالت وخ ،البناء والتشكيل
ىل اخلامـة إ ُ النظـرَأث بـد حيـ؛ يف االهتامم باخلامات وتقنياهتـا وطـرق تـشكيليهاّ هامٌلُّث حتوَدَح -٤

 .ب الرؤى الفكرية احلديثةِواكُ بام ي،، يف مدلوالهتا التعبريية والتشكيليةبمنظور جديد
ي والفنان هلذه الوجهة التحليليـة لألعـامل اخلزفيـة الناجتـة عـن االجتاهـات الفنيـة ِّيه املتلقِوجَ تَّنإ -٥
عرب قيمتها الرصفة واإلحيائية يف عمليـة اإلبـداع واالبتكـار ي مفاهيم جديدة ِّنَبَ يساعد عىل تغيري وت،احلديثة
 .ر اجتاهات فلسفة الفكر املعارصِسايُالذي ي
ر يف استخدام تطبيقات العلم مـن ُّه تطوَزاد البحث واالهتامم الشديد بالتطور العلمي الذي صاحب -٦

ل اخلامـات والتقنيـات  يف جمـاً وخـصوصا،خالل استخدام التكنولوجيـا يف العديـد مـن جمـاالت اخلـزف
 .الصناعية
 ،ة مثل احلركة اإلهياميـة والفعليـة مفاهيم مجالية وتشكيلية حديثةِنت األعامل اخلزفية املعارصَّتضم -٧

 ،ت مـن مفهومهـاَرَّوَ والتـي طـ،مفهوم الرتكيـب يف الفـراغ املعـد وغـري ذلـك ،ر والتداخلُمفهوم التجاو
 .ا وسيلة تعبريِهنْوَىل كإامدة ا تقنيات آلية جِهنْوَن كِها مْتَوأخرج
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ن خـالل ِ مـ، مكانـة فنيـة ومجاليـة وإعالميـةّة حتتـلِأصبحت األعامل اخلزفيـة يف الفـرتة املعـارص -٨
 . مفهوم اخلزف يف الفن املعارصُّت عىل تغريَ ساعد،مضامينها التي حتمل رسالة ثقافية

عىل ـر ِقتصَ حيث مل ي؛ والصناعية وغريها مع العديد من املجاالت الفنيةِل فن اخلزف املعارصُتداخ -٩
ال عة وعمليـات االختـزِة املتـسارَّالت الـشكليُّ من خالل التحوى ذلكَّعدَ بل ت،التقنيات التقليدية املألوفة

 إعادة التأسيس ملفـاهيم جديـدة سـاعدت عـىل إجيـاد سـامت أسـلوبية  الذي ساهم يف؛واإلضافة واحلذف
 .ةكة بني املجاالت املختلفَشرتُم

  يف جمال التشكيل الفني عرب بنائية الفكر املعارص، والتي ّمِهُ كمفهوم عامل ومر العمل اخلزيفُّ تطو-١٠
 .ل يف الفن احلديثُّ بظالهلا عىل اسرتاتيجيات التحوْتَقْأل

 

W 
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 ؛ عـىل النتـائج الـسابقةًاءنـِ وبِد املفاهيم التشكيلية وأمهيتها يف تطور التشكيل اخلزيف املعارصُّ لتعدًراَظَن

 : الباحثة بام هو آيتِويصُت
ف عىل االجتاهات الفنية احلديثة التي كان هلا األثر األكرب يف صـياغة وتكـوين ُّزيادة االهتامم والتعر -١

َلـام ؛ر التشكيل اخلزيفُّ ودورها يف تطو،ةِاملفاهيم التشكيلية املعارص ق ُّو هلا من تأثري يف زيـادة اإلدراك والتـذِ
 .ي والفنانِّ وبالتايل زيادة احلصيلة الفنية عند املتلق،لتلك االجتاهات

 التـي نـةَّعيُة من املراجع واألفـالم التعليميـة كوسـائل مَ رضورة تزويد مكتبات اجلامعة بمجموع -٢
ت عىل بنية َرَّثة أِه من مفاهيم تشكيلية معارصْتَنَّ وما كو،ض بالرشح والتحليل لالجتاهات الفنية احلديثةَّتتعر

 . ي جمال فن اخلزفِرْثُ التي ت،ل عىل تنمية الذائقة اجلامليةَ تعم، لتساعد يف تكوين ثقافة برصية؛املنجز اخلزيف
 ُهَّنـأ حيـث ؛مة يف جمـال اخلـزفَستخدُراعاة اخلصائص التشكيلية والتعبريية للوسائط املاديـة املـُم -٣

شكيل اخلـزيف واملـسامهة يف الكـشف عـن املفـاهيم التـشكيلية ر التـُّملراعاة تلك اخلصائص دورها يف تطـو
 .وتأثريها يف تدعيم القيم الفنية والتعبريية

ق التـشكيل والتقنيـات والتوليـف النـاتج عـن بعـض املفـاهيم ُرُ دراسة أفكار وأسـاليب وطـَّنإ -٤
َالتشكيلية املعارص نيـات واألدوات واخلامـات  إلدراك عالقـة الـشكل بالتقًعاِ واسـًي الـدارس جمـاالِطْعُة تِ

 ،ىل فلـسفة الفنـان ورؤيتـه الفنيـةإل من خالهلا َّ والتي نتوص،لةِ البتكار األعامل يف وحدة متكام؛املستخدمة
 .م مضمون العمل اخلزيف املعارصْهَساعد عىل فُعطيات الذائقة اجلاملية التي تُعة وفق مِّبالصيغ املتنو

ة الناجتـة عـن ِة يف إدراك املفاهيم التشكيلية املعارصَظَلية ودقة املالحأمهية تنمية الرؤية الفنية التحلي -٥
 واالستفادة منها يف اسـتحداث تـشكيالت ، وما هبا من قيم مجالية وتعبريية خمتلفة،االجتاهات الفنية احلديثة

 .التشكييل للفنان الفكر  وبام يتوافق مع ،ِ بام خيدم النهج التقدمي املعارص،مجالية جديدة
يف  وخاصة ، وإمكانية االستفادة منها يف الفن التشكييل،م العلمي والتكنولوجيُّواكبة حركة التقدُم -٦

د الفكر واملعاجلات التي تتآلف وتكنولوجيـا ُّ تساعد عىل جتد،ةِ وإنتاج أعامل خزفية معارص،جمال فن اخلزف
 ،ن ثم إعادة الرتكيـب بـام يتوافـقِ ومبنية الشكل التقليديةَّغريت   للوصول إىل أفكار أخرى جديدة؛العرص
 .ت يف العرص احلديثَ التي ظهرِالفنية والتشكيليةات ُّعطيات التغريُوم

W 
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 .م١٩٦٥، يةدار النهضة املرص ،ترمجة سعيد الصدر ،اخلزفيات للفنان اخلزاف: ـه.ف، نورتن .٥٩
، القـاهرة دار النهـضة العربيـة، ،ترمجـة سـعيد الـصدر ،اخلزفيات للفنان اخلـزاف: ـه.ف، نورتن .٦٠

 .م١٩٧٨

 :الرسائل العلمية
القيم التشكيلية والتعبريية لتناول الرشحية يف اخلزف احلديث واإلفادة منهـا  :مروة حممد، بو األسعادأ .١

 .م٢٠٠٦ جامعة حلوان، ية الفنية،كلية الرتب رسالة ماجستري، ،يف تدريس اخلزف
 كليــة الفنــون اجلميلــة، رســالة ماجــستري، ،اإلضــاءة وســيلة تــشكيل: حــسني عــزت، أبــو اخلــري .٢

 .م١٩٧٦، اإلسكندرية
رسالة ماجستري  ،وظيفة اإلبالغ يف الرسوم اجلدارية العراقية واملرصية القديمة: إيالف سعد، البرصي .٣

 .م٢٠٠٨، بغداد دار الشؤون الثقافية العامة، منشورة،

املفاهيم الفنية والفلسفية فيام بني فن التجهيز يف الفراغ وفن الواقعية اجلديدة : ثروت ، عادل حممد   .٤
 .م٢٠٠١،جامعة حلوان ، ، رسالة دكتوراه ، كلية الرتبية الفنية كمدخل إلثراء التعبري يف التصوير

ديو وسـتاءة الصناعية املـستخدمة يف األأساليب فنية حديثة يف اإلض: حسني يرسي حممد، مجال الدين .٥
 .م١٩٨٢، القاهرة كلية الفنون التطبيقية، ،رسالة ماجستري  ،التلفزيوين

 واإلفـادة منهـا يف إبـداعات ،ينِني معـارصِّدراسة أعامل خزافني مرصي: محد عبد احلميدأ دعاء ،داود .٦
جامعـة  ستري، كليـة الرتبيـة الفنيـة،رسالة ماجـ ،ثر ذلك يف جمال الرتبية الفنيةأ و،خزفية للفن واحلياة

 .م٢٠٠٦ حلوان،

 ، كليـة الرتبيـة الفنيـة،دكتـوراهرسـالة  ،السامت البنائية يف اخلزف املعـارص:متويل إبراهيم،الدسوقي .٧
 .م١٩٨٣ جامعة حلوان،

ع الطـالء ُّا باسـتخدام تقنيـات جتمـ ثـراء أسـطح األشـكال اخلزفيـة مجاليـإ :محد أبو زيـدأ ،الدمراين .٨
 جامعة املنصورة، كلية الرتبية النوعية، رسالة دكتوراه، ، يف ضوء االجتاهات الفنية املعارصةالزجاجي
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 .م٢٠٠٧
رسـالة  ،املـشغوالت الفنيـة القائمـة عـىل توليـف اخلامـات يف سـيناء،حسني امحد حممد،الدمرداش .٩

 .م١٩٨٥جامعة حلوان، ، كلية الرتبية الفنية،ماجستري

رسـالة ، خزفيـةقنيات اخلزف احلديث إلبتكـار أشـكاليات وتإستخدام مجال:مرفت حسن،السويفي .١٠
 .م١٩٩٦جامعة حلوان، كلية الرتبية الفنية، ،دكتوراه

املفهوم التجريبي يف التصوير احلديث وما يتـضمنه مـن أسـاليب ابتكاريـة : هدى أمحد زكي،السيد .١١
 .م١٩٧٩، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية الفنية، جامعة حلوان، وتربوية

القيم الفنية يف أعامل خزايف الرتبية الفنية وأثرها يف تدعيم مفهوم الرتبيـة :هدى عبداحلفيظ،الصادق .١٢
 .م٢٠٠٥، كلية الرتبية الفنية، جامعة حلوان، ماجستريرسالة  ،الفنية
 مـن الـرتاث الـسعودي ةة مستمدِاستحداث جداريات خزفية معارص:  منال صالح عثامن،الصالح .١٣
 .م٢٠١٠، جدة ، كلية الرتبية لالقتصاد املنزيل والرتبية الفنية،هرسالة دكتورا ،زففادة منها يف جمال اخلواإل
رسـالة ماجـستري،  ،التأثريات اجلاملية ملتغريات التقنية اليدوية عىل الـشكل اخلـزيف:  يوسف طه،طه .١٤

 .م١٩٨٩ جامعة حلوان، كلية الرتبية الفنية،
ادة منهـا يف تـدريس اخلـزف ملعلـم الرتبيـة  واإلفـ،سامت اخلزف احلديث: حمروس أبو بكر، عثامن .١٥
 .م١٩٧٨ جامعة حلوان، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية الفنية، ،الفنية
أساليب التوليف كمدخل جتريبي لتدعيم القيم الفنية والتعبرييـة يف جمـال : نجية عبد الرازق، عثامن .١٦

 .م١٩٩٥، القاهرة جامعة حلوان، كلية الرتبية الفنية، ،رسالة دكتوراه ،اخلزف بكلية الرتبية الفنية
 طالبـات املرحلـة ىق لـدُّ وأثـره عـىل مـستوى التـذو،املتحف املفتوح بجـدة: صفيناز زكي، غنيم .١٧

  .ـه١٤١٤ م القرى،أجامعة  كلية الرتبية الفنية، رسالة ماجستري، ،الثانوية
رسـالة  ،اخلـزفه يف تـدريس ُورَ ود،ِالقيم الفنيـة للخـزف النحتـي املعـارص: هناء حممد، الغوري .١٨

 .م٢٠٠١ جامعة حلوان، ماجستري، كلية الرتبية الفنية،
رسـالة ماجـستري،  ،دور التقنية يف حتقيق املفاهيم الفنية يف النحـت احلـديث: حممود بشندي، قاسم .١٩

 .م١٩٩٧ جامعة حلوان، كلية الرتبية الفنية،
 وأثره عىل القـيم التـشكيلية ،ل اخلامة يف النحت احلديثُاملفهوم اجلاميل لتناو :حممد إسحاق، قطب .٢٠

 .م١٩٩٤ جامعة حلوان، رسالة دكتوراه، كلية الرتبية الفنية، ،والتعبريية يف أعامل طالب كلية الرتبية الفنية
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وحدة القيم الفنية والعنارص الشكلية مـن اخلـزف اإلسـالمي يف القـرنني : إخالص حسني، كشك .٢١
 .م١٩٨٢ عة حلوان،جام رسالة دكتوراه، كلية الرتبية الفنية، ،١٤-١٣
اإلجتاهات الفنية احلديثة وأثرها يف حتديث املفهوم اخلزيف لـدى طـالب كليـة الرتبيـة :حممد، حممود .٢٢
 .م١٩٩٩ جامعة حلوان، كلية الرتبية الفنية، ،رسالة دكتوراه،الفنية
كليـة رسـالة دكتـوراه،  ،املفاهيم اجلاملية للتقنية يف فن اخلزف املعارص :نادر السيد نظمي، مصطفى .٢٣

 .م٢٠٠٤ جامعة حلوان، الرتبية الفنية،

أثر إستخدام ثالثة أسـاليب تدريـسية يف تـدريس مقـررات األشـغال ،أمرية عبدالرمحن،منري الدين .٢٤
رسـالة ،الفنية عىل إكساب الطالبات القيم الفنية التشكيلية واملهارات األدائيـة الوظيفيـة بجامعـة أم القـرى

 .  هـ١٤٢١،ة أم القرىجامع،كلية الرتبية الفنية،دكتوراه

 :املجالت والبحوث العلمية    
 جملـة علـوم وفنـون، ،فنون احلركة والضوء لتحقيق الزمن يف الفن احلـديث:  عبد الرحيم،إبراهيم -١

 .م١٩٩٢ العدد الثالث، املجلد الرابع، جامعة حلوان،
،  بغـداد،٢ط ،العلمـيرة التعلـيم العـايل والبحـث وزا ، آفاقـه وتطـوره:علم اجلامل: نجم، حيدر -٢
  .م٢٠٠١
، صـحيفة متها للتعليم األسايس يف مرصء ومال،اجلوانب التقنية للخزف :مها حممود النبوي، الشال-٣

 .م ١٩٨٢ ،ابطة خرجيي معاهد وكليات الرتبية، القاهرة، رالرتبية، العدد األول
، جملة احلياة رب وأزمته الراهنة يف الغِواقع الفن التشكييل املعارص: مقال بعنوان :عز الدين شموط، -٤

 .م١٩٩٤، )٥٦-٥٥( دمشق، العدد ،ّالتشكيلية، تصدرها وزارة الثقافة
، جريـدة الفنـون، تـصدر عـن املجلـس تزاوج أنواع الفنون يف نزعة ما بعد احلداثـة :أسعد، عرايب -٥

 .م٢٠٠١، الصادر يف إبريل نيسان ٤ الكويت، العدد ،الوطني للثقافة والفنون واآلداب
، القـاهرة  العـدد الثالـث،،دار اهلـالل جملـة اهلـالل، ،أزمة الفن يف عاملنـا املتغـري: سهري، القلاموي -٦
 .م١٩٧١
، بيـت ، جملـة احلكمـةاحلداثة وحتوالت أنظمة األشكال يف اخلـزف العـريب املعـارص :عادل، كامل -٧
 .م٢٠٠٦ ، ، بغداد)٤١(، العدد كمةاحل

خطـة عمـل مـستقبلية لكليـات الفـن  ،دية الثقافية يف فن ما بعد احلداثةُّالرتاث والتعد :مجال، ملعي -٨
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 .م١٩٩٩، القاهرة كتاب املؤمتر العلمي السابع للرتبية الفنية، والرتبية الفنية يف العامل العريب،
 :مواقع شبكة االنرتنت واملقاالت املنشورة 

 .م٢٠٠٨، استديو اخلزف الربيطاين  -١
http://www.studiopottery.co.uk/images/Simonetta/Berruti    

 .م١٩٩٩ ، مؤسسة الوحدة للطباعة والنرش ، سوريا ، دمشق ، أحكام التجاور: حممد كامل، حسن -٢
FileName?asp.archive_/sy.gov.alwehda.wehda://http  

 املجلس الوطني للثقافـة ،للخزف الكويتي التجديد يف الرؤية البرصية والفكرية، عيلإساممحيد ،خزعل -٣
 .م٢٠٠٣الكويت ،والفنون واآلداب

html.pottery_kuwaiti/com.arabfunart.art-univers://http 

 .م٢٠١٠،اإلمارات العربية املتحدة،جريدة اإلحتاد،التطور يف الفنون:هدى سعيد،سيف -٤
php.columnsdetails/ae.alittihad.www://http 

مركـز النـور الثقـايف   ، مفهـوم التجـاور والتـداخل وأثـره يف العمـل الفنـي: حممـد جاسـم، العبيدي -٥
 .م٢٠١٠،العراق،اإللكرتوين

٧٣٧٢٩=id?asp.article/se.alnoor.www://http  

، جامعـة امللـك سـعود، الريـاض، مفهوم ما بعد احلداثة يف الفـن التـشكييل: وتعثامن، عادل حممد ثر -٦
 .م٢٠٠٧

aspx.١article/Pages/٧٤٣٣٢/sa.edu.ksu.faculty://http  

 .م٢٠٠٨، )٢٢٢٧(ِّ، صحيفة احلوار املتمدن اإللكرتونية، العدد تعريف املفهوم: عمر، معتز -٧
١٢٨٨٧٥=aid?asp.art.show/debat/org.ahewar.www://http  

. م٢٠٠٨،  موقع بينايل اخلزف يف اليابان-٨  
http://www.ceramics.tpc.gov.tw/biennale٢٠٠٨/en/w٠٦٣.html 

.م٢٠٠٨،  موقع بينايل اخلزف يف تايوان -٩  
http://picasaweb.google.com/blancheho/TaiwanCeramicsBiennale#٢٠٠٨ 

.م٢٠٠٩،  موقع تسويقي يضم جمموعة من املقتنيات والتحف واألعامل  واخلزفية النحتية-١٠  
http://www.artglass-pottery.com/lemke-pottery-large-inch-raku-handled-vessel-
p-٢٧٤١.html 

http://www.studiopottery.co.uk/images/Simonetta/Berruti
http://www.ceramics.tpc.gov.tw/biennale
http://picasaweb.google.com/blancheho/TaiwanCeramicsBiennale
http://www.artglass-pottery.com/lemke-pottery-large-inch-raku-handled-vessel
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.م٢٠١٢ ،  موقع تسويقي ملجموعة من األعامل احلرفية-١١  
http://dailyartmuse.com/?s=circle&paged=٢  

.م٢٠٠٩. موقع تسويقي يضم جمموعة من األعامل اخلزفية املعارصة-١٢  
http://www.lushlee.com/٠٨/٢٠٠٩/cut-series-porcelain-lamps 

. م٢٠١١، ملجموعة من الفنانني واملهندسني موقع خاص بمعرض اخلزف املعارص-١٣  
http://www.cocobolodesign.com/index٢.htm  

.م٢٠٠١، موقع خاص بالفن احلديث واملعارص يضم جمموعة من الفنانني  اخلزافني وأعامهلم الفنية-١٤  
http://www.loveedfinearts.com/thb_hughto.html  

. م٢٠١٢ ،الدويل الرئييس للخزف  املعرض-١٥  
php.home/uk.org.ceramics.www://http  

.  م٢٠٠٩،بروميلفرانسيس و موقع شخيص للمصممني دومينيك -١٦  
http://www.scabetti.co.uk      

.م ٢٠١١،ماكدونالد ديفيد موقع شخيص للفنان اخلزاف -١٧      
http://limberlostpottery.com/home.htm  

.  موقع شخيص للفنان حازم الزعبي -١٨  
 http://www.alzubi.com 

.م   ٢٠١٢،كوبر روبرتموقع شخيص للفنان   -١٩     
http://www.robertcooper.net 

  .هاتشينسون ريبيكا موقع شخيص للفنانة  -٢٠
http://www.rebeccahutchinson.com 

. م٢٠١٢، سندي ويفري   موقع شخيص للفنانة-٢١   
http://www.clwpottery.com 

. موقع شخيص للفنان غيل ماركيوسز-٢٢   
 http://www.gmceramicart.com/images/gal١.curls.jpg 

.  موقع شخيص للفنان مارك ليوثولولد-٢٣  

http://dailyartmuse.com/?s=circle&paged
http://www.lushlee.com/
http://www.cocobolodesign.com/index
http://www.loveedfinearts.com/thb_hughto.html
http://www.scabetti.co.uk
http://limberlostpottery.com/home.htm
http://www.alzubi.com
http://www.robertcooper.net
http://www.rebeccahutchinson.com
http://www.clwpottery.com
http://www.gmceramicart.com/images/gal
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http://www.marcleuthold.com   

. م٢٠٠٨،    موقع شخيص للفنانة نانيس  مككروسكي -٢٤                          
html.murals/com.nancymccroskey.www://http    

.          م٢٠١٢،   موقع عن اخلزف املعارص -٢٥    
http://www.criticalceramics.org/category/ceramics  

.م ٢٠٠٨، مريكية للتسويق  موقع الفنون التشكيلية األ-٢٦   
http://fineartamerica.com/featured/٧٨٠-٧٨١-jerry-rhodes.html 

 كتابات عن معرض ،  اجنحة الطري والنار-جلجامش  ،موسوعة الفن التشكييل العراقي،طالل، معال -٢٧
 .م٢٠٠٧، ن وسام احلدادالفنا

٧٣=id?php.martic/com.iraqfineart.www://http  

 .م٢٠١١،هيفاء ابراهيم، موقع مدونة هتتم بالفن التشكييل-٢٨
com.blogspot.haifaali://http 

 .م٢٠٠٨،نجوى عبود ، مقال عن الفن والرتاث،  موقع مدونة-٢٩
١١٩٥٠٠٣/com.maktoobblog.houratik://http  

. م٢٠٠٧قطاع الفنون التشكيلية ، موقع وزارة الثقافة -٣٠  
http://www.fineart.gov.eg/Default.aspx?PageK=١ 

اإلصـــدار ،مكتبـــة معـــابر اإللكرتونيـــة،العلـــم واحلكمـــة ومـــصري اإلنـــسان:نـــدرة،اليـــازجي -٣١
 .م٢٠٠٣،سوريا،العارش

htm.yee_dalil_al/indexa/org.maaber.www://http 
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http://www.marcleuthold.com
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